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na wstępie

Pogotowie ratunkowe 999

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie ciepłownicze 993

Pogotowie weterynaryjne 983

Biuro napraw telefonów 914

Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 81 46 997

Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11

Straż Gminna  
Tarnowo Podgórne

61 814 79 86 

Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna  
Tarnowo Podgórne

61 814 69 98
0502 34 50 80

Spółka Lekarska Tarnowo Podgórne 61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17

Posterunek energetyczny: Kiekrz 61 848 28 62

Posterunek energetyczny:  
Tarnowo Podgórne

61 814 63 80

Komunikacja TPBUS 61 814 67 93

Tarnowska Gospodarka Komunalna 
TP KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan 0507 024 046
0507 024 047
0507 024 048

Pogotowie gazowe G.EN. GAZ 
ENERGIA  (numer całodobowy)

94 83

Starostwo Powiatu Poznańskiego 61 841 05 00

Urząd Pocztowy  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 32

Urząd Pocztowy nr 3  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 34

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 61 652 41 92

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12
fax 61 652 40 93

Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie 
Vet Agro Service
                                                       po 15

67 216 57 50
67 216 45 97

67  255 48 81

Muzeum Powstańców Wielkopolskich 61 814 69 52

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
tel. 61 814 62 21, fax 61 814 61 18
e-mail: ug@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl

Konto: ING Bank Śląski O/Poznań
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383

Przyjmuje interesantów:
   w poniedziałki  9.00-17.00; wt., śr., czw., pt.  7.30-15.30

Wójt Gminy - Tadeusz Czajka przyjmuje:
   w poniedziałki  14.30-16.30;  w czwartki  14.00-15.15

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Noszczyńska-Szkurat 
przyjmuje: w pon.15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe Szanowni Państwo!

Spotkanie Noworoczne za nami. „Tarnowskie Lwy” zostały 
wręczone. Uhonorowano w ten sposób osoby, których 
działalność wyróżnia się w naszej Gminie: Romualda 
Szperlińskiego, Zbigniewa Kwitę i Krzysztofa Szumskiego. 
Z okazji dziesięciolecia pracy na rzecz honorowego 
krwiodawstwa gratulacje przyjął Wojciech Janczewski. 
A pamiątkowe monety wręczono firmom, pomagającym przy 
organizacji finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W numerze przedstawiamy także podsumowanie inwestycji 
z zeszłego roku. Zobaczcie Państwo, jak wiele zadań zostało 
zrealizowane w Waszej miejscowości. 
    Z zimowym pozdrowieniem

~ Agnieszka Rzeźnik - redaktor naczelna

Zapisy sześciolatków  
do zerówek lub I klasy

Dyrektorzy szkół podstawowych ogłaszają zapisy dzieci 6-let-
nich do oddziałów przedszkolnych (zerówek) lub - na wniosek 
rodziców - do klas I. Dziecko 6-letnie może być zapisane do 

klasy I pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o odbyciu roczne-
go przygotowania przedszkolnego lub opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej jeżeli nie odbyło takiego rocznego przygotowania.

Zapisy będą przyjmowane od 1 marca do 30 kwietnia 2010 r. w se-
kretariatach szkół, w godzinach ich pracy.

Nabór dzieci  
do przedszkoli

Dyrektorzy przedszkoli gminnych informują rodziców (praw-
nych opiekunów), że od 1 do 31 marca 2010 r. odbywać się 
będzie nabór dzieci 3-, 4- i 5-letnich do przedszkoli.

Karty zgłoszeń wydawane są i przyjmowane w kancelariach przed-
szkoli w godzinach 8-15.

WOŚP  
podliczona

Podczas  XVIII finału Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy ze-
braliśmy 42.623,91 zł oraz złotą obrączkę, 3 złote pierścionki,  
1 złoty łańcuszek i 6 srebrnych zawieszek. Wszystkim jeszcze raz 

gorąco dziękujemy! ~ARz
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pytania do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!
Masz problem ?
Chcesz się nim z nami podzielić ?
Denerwuje Cię coś ?
Chcesz wyrazić swoją opinię ?
Nie wahaj się !
Nasze łamy stoją dla wszystkich otworem.
Napisz na adres redakcja@tarnowo-podgorne.pl  
lub skorzystaj z www.tarnowo-podgorne.pl

Czy z naszych ulic zniknie śnieg? Czy zmieni się ordynacja wyborcza?  
- odpowiada Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka

W związku z bardzo obfitymi opadami śniegu tej zimy 
chciałbym zapytać, czy Gmina bądź służby za to odpo-
wiedzialne zamierzają (a jeżeli tak, to kiedy) rozpocząć 
usuwanie nagromadzonych na poboczach ulic zwałów 
śniegu oraz gór usypanych podczas odśnieżania. My-
ślę, iż większość mieszkańców naszej Gminy już teraz 

nie wie, co zrobić ze śniegiem odgarniętym z chodnika. 
„Śniegowe góry” stwarzają również zagrożenie drogo-
we, skutecznie zasłaniając widoczność przy włączaniu 

się do ruchu i zajmują większość miejsc parkingowych.

Tegoroczna zima dostarcza nam wszystkim wielu uciążliwości. 
Obfite opady śniegu rzeczywiście powodują utrudnienia komu-
nikacyjne dla pojazdów. Zatarasowane śniegiem chodniki unie-

możliwiają poruszanie się pieszych. Dotychczas zakontraktowana firma 
udrażniała drogi usuwając zalegający śnieg na pobocza. Takie rozwią-
zanie nie jest wystarczające, dlatego podjąłem decyzję, aby sukcesyw-
nie usuwać tworzące się śniegowe góry z miejsc, gdzie stanowią one 
największą uciążliwość. 

Chciałabym, aby na forum Wójt odpowiedział na 
jedno bardzo ważne pytanie. Z uwagi na zbliżające się 
wybory samorządowe dochodzą do nas, mieszkańców 

Gminy, niepokojące wieści o tym, że akcja promocji 
meldunkowej jest związana z tym, iż zamierza się prze-
prowadzić najbliższe wybory w naszej Gminie metodą 

proporcjonalną. Oczekuję rzetelnej odpowiedzi, czy jest 
to prawdą.

Na podstawie pisma przysłanego przez Wojewódzkiego Komi-
sarza Wyborczego informuję, że najbliższe wybory w naszej 
Gminie zostaną przeprowadzone wg tzw. ordynacji proporcjo-

nalnej (oznacza to m.in. zwiększenie liczby radnych z 15 do 21). Aktu-
alnie prowadzona kampania meldunkowa zostanie zakończona – zgod-
nie z planem – 14 maja, natomiast finał z losowaniem samochodu – 29 
maja. Za wcześnie na ocenę, jak dotychczas prowadzona kampania mel-
dunkowa wpłynęła na przekroczenie progu 20 tysięcy mieszkańców. 

W jaki sposób właściciel i zarządca (Poznańska 
Spółdzielnia Pracy) drogi wewnętrznej (ulic Złotej, 

Srebrnej, Karminowej, Błękitnej i Purpurowej w Ba-
ranowie) rozlicza się z naszym TP-KOM-em za usługi 

zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie, posypywanie 
i zamiatanie na wiosnę)? Czy jest to ryczałtowa umowa 

na sezon, czy za każdą wykonaną usługę za metr kwa-
dratowy lub kilometr bieżący? 

Spółka Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM nigdy nie 
podpisała umowy z Poznańską Spółdzielnią Pracy o utrzymanie 
wskazanych ulic. Dlatego TP-KOM odśnieża te ulice, obciążając 

kosztami Gminę Tarnowo Podgórne, a nie Poznańską Spółdzielnię Pra-
cy. W wykazie gminnych ulic są one zakwalifikowane do szóstej (ostat-
niej) kategorii utrzymania. TP-KOM utrzymuje wymienione ulice na 
bieżąco. Reaguje także na sygnały mieszkańców.
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 wydarzenie

Ponad trzysta osób, w tym 
szefowie wielu instytucji 
współpracujących z tar-
nowskim samorządem, 

przedstawiciele gminnych organi-
zacji społecznych i stowarzyszeń, 
klubów sportowych, przedsiębior-
cy, samorządowcy, księża, odpo-
wiedziało na zaproszenie Wójta 
Gminy Tadeusza Czajki i Prze-
wodniczącej Rady Gminy Ewy 
Noszczyńskiej – Szkurat i przy-
było do sali widowiskowej GOK 
„Sezam” na tradycyjne Spo-
tkanie Noworoczne. Wśród go-
ści byli także Starosta Poznań-
ski Jan Grabkowski i wójtowie 
ościennych gmin oraz – przybyli 
z lekkim opóźnieniem – Poseł na 
Sejm Waldy Dzikowski, Marsza-
łek Województwa Wielkopolskie-
go Marek Woźniak i Wojewoda 
Wielkopolski Piotr Florek. W ten 
wieczór była też z nami delegacja 
z naszej partnerskiej gminy Bardo 
z burmistrzem Krzysztofem Że-
gańskim na czele. 

Witając gości Wójt przypo-
mniał, że spotkanie jest okazją do 
podsumowania mijającego roku. 
Chociaż sytuacja gospodarcza 
w kraju stale się zmieniała, to jed-
nak zrealizowaliśmy większość 
zaplanowanych działań. Te, na 
które nie udało się znaleźć środ-
ków w tym roku, zostały zapla-
nowane na 2010 rok. Dlatego te-
goroczny budżet został uznany za 
bardzo ambitny, ale możliwy do 
wykonania.

Wręczenie „Tarnowskich 
Lwów” staje się powoli tradycją 
spotkań noworocznych. W tym 
roku laureatami tego tytułu zosta-
li:

- Zbigniew Kwita za upór i de-
terminację

Chodziarz sportowy. Udowod-
nił, że człowiek może przekroczyć 
granice własnych możliwości. 
6-krotny mistrz Polski w kategorii 
+45, reprezentant Polski, z sukce-
sami na zawodach międzynarodo-

wych. Jest „chodzącą wizytówką” 
naszej Gminy.

- Romuald Szperliński za lo-
kalny patriotyzm

Przedsiębiorca, który konse-
kwentnie inwestuje swój kapitał 
na terenie Gminy Tarnowo Pod-
górne. Twórca firm „Intrex”, 
„Chemes” i „Introl”. Znany 
przedsiębiorca – zarówno w kra-
ju, jak i zagranicą. Od niedawna 
mieszkaniec naszej Gminy. Zna-
ny także z działalności społecznej 
i charytatywnej.

- Krzysztof Szumski za pracę 
organiczną

Współtwórca i prezes Tarnow-
skiego Stowarzyszenia Przedsię-
biorców, łączy działalność zawo-
dową z pracą społeczną. Animator 

wielu wspólnych przedsięwzięć lo-
kalnych przedsiębiorców i władz 
samorządowych. Prekursor ce-
nionego konkursu dla młodzie-
ży „Mój pomysł na biznes”. Or-
ganizator charytatywnych balów, 
z których dochód przeznaczany 
jest na zakup sprzętu medycznego. 
Zajmuje się organizacją spotkań 
z ludźmi i organizacjami ze świa-
ta polityki, ekonomii i biznesu.

Spotkanie Noworoczne było 
także okazją do wyróżnienia 
Wojciecha Janczewskiego, pre-
zesa Stowarzyszenia „Dar Serc”, 
radnego naszej Gminy, za dzie-
sięcioletnią pracę na rzecz pro-
pagowania akcji honorowego 
krwiodawstwa (podczas trzydzie-
stu ośmiu akcji zebrano ponad 

Spotkanie Noworoczne

Laureaci 
„Tarnowskiech 
Lwów” w 
towarzystwie 
Przewodniczą-
cej Rady Gminy 
Ewy Noszczyń-
skiej – Szkurat 
i Wójta Tade-
usza Czajki (od 
lewej): Krzysztof 
Szumski, Romu-
ald Szperliński, 
Zbigniew Kwita

Licznie przy-
byli goście
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wydarzenie 

2.600 litrów tego cennego pły-
nu). Stowarzyszenie „Dar Serc” 
organizuje także zbiórki żywno-
ści i darów na rzecz najbardziej 
potrzebujących. Regularną opie-
ką otacza Domy Dziecka w Oto-
rowie i Lipnicy. Transporty z da-
rami jeżdżą także do Polskiego 
Domu Dziecka w Solecznikach 
na Litwie. Z okazji jubileuszu 
pracy na rzecz naszej społeczno-
ści Wojciech Janczewski otrzymał 
pamiątkową statuetkę.

Monetami Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy wyróżniono 
firmy, które od pierwszych fina-
łów „grają” w naszej Gminie: ING 
Bank Śląski, Schattdecor, Vector,  
TPBUS i Strauss Cafe Poland. To 
oczywiście nie jedyne podmioty, 

które wspierają nas podczas wiel-
koorkiestrowych imprez. Ale po-
moc z ich strony jest największa.

Swoją pomocą przy wręcza-
niu dyplomów i statuetek słu-
żyły Miss i I Wicemiss Gminy 
(dziękujemy Hurtowni Odzie-
ży „Shark” za suknie i Salonowi 
Urody „Dagmara” za makijaż). 
Niezapomnianych wrażeń do-
starczył wszystkim występ ze-
społu Mażoretek, które w dwóch 
odsłonach zaprezentowały swoje 
umiejętności. 

Część oficjalną zakończył toast 
wygłoszony przez Ewę Noszczyń-
ską – Szkurat,  Przewodniczącą 
Rady Gminy - „Za marzenia!”. 

~ARz, fot. M.P., A.M., J.P.

Samorządowcy i przedsiębiorcy

Lew z naszego herbu wyrzeźbiony w lodzie

Wojciech Janczewski przyjmuje statuetkę

Wszystkich zebranych przywitał Wójt Gminy  
Tadeusz Czajka

Od lewej: Marszałek Marek Woźniak, Poseł Waldy Dzikowski i Woje-
woda Piotr Florek
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aktualności 

Baranowo

Podpisano umowę na wykonanie zagospoda-
rowania terenu zieleni wraz z placem zabaw 
na Os. Rubinowym

Ogłoszono wynik przetargu na budowę boisk 
sportowych przy zespole Oświatowo-Sportowym

Ogłoszono przetarg na plac zabaw przy ul. 
Spokojnej

W przygotowaniu przetarg na budową ul. Li-
powej wraz z usunięciem kolizji gazowej 

W trakcie opracowania dokumentacja na 
budowę odcinka ul. Wypoczynkowej przy Ze-
spole Oświatowo Sportowym

Ceradz Kościelny

Wykonawca gotowy do rozpoczęcia prac zwią-
zanych z budową oświetlenie ul. Piaskowej

Wykonawca gotowy do rozpoczęcia remontu 
chodników i parkingu w centrum wsi

Ogłoszono przetarg na plac zabaw

W trakcie opracowania dokumentacja na bu-
dowę ścieżki pieszo-rowerowej Ceradz Ko-
ścielny – Jankowice

Zawarto umowę na opracowanie dokumenta-
cji oświetlenia odcinka ul. Więckowickiej

Batorowo

W opracowaniu dokumentacja projektowa 
ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo – Wysogo-
towo (przez Batorowo)

Chyby

Wykonawca gotowy do rozpoczęcia prac 
związanych z budową kanalizacji deszczo-
wej i nawierzchni ulic  Ogrodowa, Piaskowa 
i Kwiatowa,

Ogłoszono przetarg na urządzenie placu za-
baw przy ul. Ogrodowej

W opracowaniu dokumentacja projektowa 
budowy ul. Jesionowej i ul. Jodłowej

W opracowaniu dokumentacja projektowa 
budowy parkingu przy ul. Szkolnej

Góra 

Trwa modernizacja ulicy Poznańskiej

Zawarto umowę na opracowanie dokumenta-
cji  oświetlenia ul. Długiej

Jankowice 

Trwa  budowa ul. Parkowej wraz z kanalizacją 
deszczową

Trwają prace związane z izolacją i osuszeniem 
ścian piwnic w Pałacu 
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Wójtowie Rokietnicy, Suchego Lasu, Dopiewa, Tarnowa Pod-
górnego i Komornik oraz Starosta Poznański podpisali poro-
zumienie powołujące do życia portal zachodniaobwodnica.pl.

Obwodnica to 27 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej. 7 
węzłów (z czego jeden w naszej Gminie) i 16 obiektów mostowych. Jak 
pokazały pierwsze miesiące prowadzonych robót, z budową wiążą się 
uciążliwości. Dlatego - jak podkreślili wszyscy uczestnicy spotkania – 
tworzony portal będzie pełnił ważną dla mieszkańców rolę informatora. 
To tu będą na bieżąco wprowadzone komunikaty o przebiegu budowy 
i o trudnościach z nią związanych.

Na portalu prezentowane będą także tereny inwestycyjne leżące przy 
obwodnicy. W ten sposób zrzeszone gminy liczą na ich aktywizację.

~ARz

Obwodnica łączy

Podpisanie porozumienia fot. archiwum UG

PRZEŹMIEROWO. Przetarg na oddanie w Przeźmierowie w użytko-
wanie wieczyste terenu zwanego rynkiem rozstrzygnięty. Do przetargu 
stanęły dwie firmy Agrobex i Jakon. Licytowano wartość działki (będzie 
to punktem wyjścia do obliczenia jednorazowej opłaty i późniejszych 
opłat rocznych). Cena wywoławcza 1 mln 800 tys. zł została wylicyto-
wana przez Agrobex na 4 mln 420 tys. Oznacza to że pierwsza opłata wy-
niesie ponad 800 tys. brutto, a późniejsze roczne ponad 160 tys. zł brutto. 
Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku i potrwają do końca 
2013 r. W tym czasie powstanie zabudowa, która będzie elementem cen-
trum miejscowości (wizualizacja powyżej). ~ARz

ul. Rynkowa



 luty 2010 \ sąsiadka~czytaj \      7

 aktualności

Wójt Gminy Tadeusz 
Czajka 22 stycznia 
wręczył młodym spor-

towcom dokumenty potwierdza-
jące przyznanie miesięcznych sty-
pendiów na okres od stycznia do 
grudnia 2010 r.

Oto lista wyróżnionych:
 1. Judyta Jóźwiak (300 zł), 

Klub Sportowy ALFA VECTOR - 
kręglarstwo.

Mistrz Polski Juniorek indywi-
dualnie, Mistrz Polski Juniorek 
w parach, Mistrz Polski Juniorek 
w sprintach, Wicemistrz Polski 
Juniorów w kategorii mixt.  

2. Dawid Strzelczak (200 zł), 
Klub Sportowy ALFA VECTOR - 
kręglarstwo.

Wicemistrz Polski Juniorów in-
dywidualnie, Wicemistrz Polski 
w kategorii mixt.  

3. Małgorzata Leopold (200 
zł), Klub Sportowy ALFA VEC-
TOR - kręglarstwo.

I miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski Juniorek, II miejsce w Mi-
strzostwach Polski Juniorek 
Młodszych w parach, IV miejsce 
w Mistrzostwach Świata Juniorek 
Młodszych w parach.   

4. Liwia Strzelczak (200 zł), 
Klub Sportowy ALFA VECTOR - 
kręglarstwo.

I miejsce w Drużynowych Mi-
strzostwach Polski Juniorek, II 
miejsce w Mistrzostwach Polski 
Juniorek Młodszych.

5. Patrycja Kicińska (200 zł), 
Klub Sportowy ALFA VECTOR - 
kręglarstwo.

I miejsce w Drużynowych Mi-
strzostwach Polski Juniorów, II 
miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów Młodszych w pa-
rach, III miejsce w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych, IV miejsce w Mi-
strzostwach Świata Juniorów 
Młodszych w parach.

Stypendyści sportowi  
u Wójta

6. Martyna Pilarska (200 zł), 
Klub Sportowy ALFA VECTOR - 
kręglarstwo.

I miejsce w Drużynowych Mi-
strzostwach Polski Juniorów, 
I miejsce w Mistrzostwach Polski 
Juniorów w parach. 

7. Joanna Filip (200 zł), Klub 
Sportowy ALFA VECTOR - krę-
glarstwo.

I miejsce w Drużynowych Mi-
strzostwach Polski Juniorek, III 
miejsce w Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorek Młod-
szych.

8. Dennis Bauwens (200 zł), 
UKS „SPRINT” Przeźmierowo- 
lekkoatletyka.

Rekordzista Polski w wieloboju 
lekkoatletycznym, Mistrz Polski 
Juniorów Młodszych, VII miejsce 
w rankingu światowym.  

9. Wojciech Sykała (200 zł), 
GKS „TARNOVIA” Tarnowo 
Podgórne - sekcja kolarska.

I miejsce w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików 
w jeździe indywidualnej na czas, 
II miejsce w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików 
na torze, II miejsce w Między-
wojewódzkich Mistrzostwach 

Młodzików w wyścigu ze startu 
wspólnego, III miejsce w Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w wyścigu punkto-
wym na torze.  

10. Michał Dolata (200 zł), 
GKS „TARNOVIA” Tarnowo 
Podgórne - sekcja kolarska.

Wicemistrz Polski w kolarstwie 
torowym – konkurencja scratch, 
zwycięstwo etapowe w Tour de 
Grudziądz (wyścig Pucharu Świa-
ta w kolarstwie szosowym), 11 
zwycięstw w wyścigach klasycz-
nych.

11. Andrzej Marciniak (200 
zł), GKS „TARNOVIA” Tarnowo 
Podgórne - sekcja kolarska.

II miejsce w Mistrzostwach 
Polski w kolarstwie szosowym, II 
miejsce w klasyfikacji generalnej 
Pucharu Polski – jazda na czas.   

12. Dominika Borkowska (200 
zł), GKS „TARNOVIA” Tarnowo 
Podgórne - sekcja kolarska.

II miejsce w Mistrzostwach 
Polski w kolarstwie torowym, 
IV miejsce w Mistrzostwa Polski 
na dystansie 500 m, 8 zwycięstw 
w wyścigach klasycznych.

~ARz

fot. archiwum

Wyróżnieni  
sportowcy  
w Urzędzie  
Gminy
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 aktualności

Jankowice 

W opracowaniu dokumentacja projektowa na 
zagospodarowanie terenu i adaptacje obiek-
tów na terenie zespołu pałacowo - parkowego

Kokoszczyn 

Trwają prace związane z remontem chodnika 
na ulicy Dworcowej 

Lusowo

Trwają prace związane z zagospodarowaniem 
plaży w Lusowie

Wykonawca gotowy do prowadzenia prac 
związanych z budową oświetlenia ul. Zakrzew-
skiej (odcinek od ul. Nowej do ul. Grzybowej)

Wybrany wykonawca  na budowę ul. Świt

Wybrany wykonawca na remont parkingu przy 
ul. Ogrodowej  i drogi dojazdowej do jeziora

Ogłoszono przetarg na plac zabaw na plaży

Lusówko

Trwa rozbudowa szkoły podstawowej II części 
z  I etapu  

Trwają prace związane z  rozbudową przed-
szkola

Wybrano wykonawcę na wykonanie chodnika 
– odcinek Lusówko-Rozalin

Na ukończeniu  wykonanie projektu przebu-
dowy ulicy Tarnowskiej wraz z odwodnieniem

Przeźmierowo

Trwa budowa ulic Świerkowej i Kwiatowej 

Wykonawca gotowy do prowadzenia prac zwią-
zanych z budową oświetlenia ul. Borówkowej

Wykonawca gotowy do prowadzenia prac 
związanych z budową oświetlenia ul. Zacisze

Wybrano wykonawcę na utwardzenie targo-
wiska gminnego

Ogłoszono przetarg na plac zabaw w Parku

W przygotowaniu projekt budowy przedszkola

W opracowaniu dokumentacja oświetlenia 
placu zabaw

W przygotowaniu przetarg na budowę ul. 
Brzozowej

Zawarto umowę na opracowanie dokumenta-
cji oświetlenia ul. Wiśniowej – odcinek od ul. 
Wiosny Ludów do ul. Leśnej

Rumianek  

Przekazano plac budowy  pod budowę świe-
tlicy wiejskiej

Sady

Trwają prace związane z  budową ścieżki ro-
werowej Sady Lusowo

Na ukończeniu dokumentacja projektowa bu-
dowy ul. Za Motelem wraz z odwodnieniem 
(nowy zjazd z drogi nr 92)
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Ogłaszam wszem i wobec, że 16 stycznia mieszkańcy Chyb pokazem 
przepięknych fajerwerków przywitali 2010 rok. Spotkanie odbyło 
się na plaży. Mimo niskiej temperatury mieszkańcy jak zwykle nie 

zawiedli, na imprezie zjawili się również nurkowie prosto z przerębli. 
Dzieci zjeżdżały na sankach, dorośli piekli kiełbaski przy ognisku, 

dołączył do nas nawet „Święty Mikołaj”. 
Przy świetle pochodni, grzańcu, grochówce i gorących rytmach wszy-

scy bawili się do północy.
~Radna i sołtys Ewa Jurasz 

oraz Rada Sołecka Chyb

Zabawa w Chybach 

Cały czas zbieramy

Dzięki zaangażowaniu miesz-
kańców Chyb w Gminie 
powstała największa szop-

ka bożonarodzeniowa. Dzieci opo-
wiadały o niej z błyskiem w oczach 
i zapartym tchem. Widziały, jak 
anioł śpiewał kolędy, osiołek jadł 
siano, królowie klękali, dzieciątko 
leżało w żłobie, a wielbłądowi ucho 
uleciało.

Dzięki Państwa finansowemu 
wsparciu ta radość była możliwa.

W imieniu własnym i Rady So-
łeckiej chciałabym serdecznie po-
dziękować za szczodrość.

Pragnę dodać, że szopkę może-
my ciągle rozbudowywać, dokła-
dając figury, jak również wprowa-
dzając elementy ruchome. Dlatego 
nie zakończyliśmy zbiórki pienię-
dzy. Każda kwota mile widziana. 
Datki można wpłacać w biurze 
sołtysa Chyb i Baranowa.

Jestem pewna, że z radością spo-
tkamy się w Noc Wigilijną przy 
rozbudowanej wspólnymi siłami 
szopce bożonarodzeniowej.

~Radna i sołtys Ewa Jurasz 
oraz Rada Sołecka Chyb

Całkowity koszt szopki wyniósł 9.695 złotych. Dokumentacja  
do wglądu jest w biurze sołtysa, ul. Palmowa 2 Chyby.
9.470,złotych zebrano:
ulica Kwiatowa - 100,-zł, ulica Wiśniowa - 200,-zł, ulica Szkol-
na - 900 zł, ulica Szamotulska - 1.920 zł, Osiedle Zielone  
nr I - 5.150 zł, Osiedle Zielone nr II i III - 950 zł, Osiedle Zielone nr 
IV - 250 zł.

Zabawa w Chybach fot. archiwum
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straż gminna

Z notatnika 
gminnego strażnika

Dynamiczna rozwój na-
szej Gminy powoduje, że 
człowiek coraz bardziej 

ogranicza naturalne tereny byto-
wania zwierzyny dzikiej zabudo-
wując coraz więcej pól. 

W tej sytuacji mieszkańców 
Gminy nie powinno dziwić, że do 
zabudowań podchodzą lisy, sarny, 
dziki lub inne dziko żyjące zwie-
rzęta, w nadziei na łatwy dostęp 
do pożywienia. Straż Gminna w 
ostatnim czasie odebrała kilka-
naście sygnałów od zaniepoko-
jonych mieszkańców, którzy za-
uważyli w pobliżu domów dzikie 
zwierzęta. 

Uspokajamy. Najczęściej są to 
lisy, które mogą znaleźć w mi-
sce naszego czworonoga (psa lub 
kota) pozostawionej na terenie 
posesji smakowity kąsek. To, że 
wykorzystują takie sytuacje nie 
oznacza wcale, że mają wściekli-
znę. Panujące obecnie trudne wa-
runki atmosferyczne są nie tylko 
udręką dla ludzi, ale również dla 
zwierzyny - w związku z trudnym 
dostępem do naturalnej bazy że-
rowej. Może to powodować nie-
typowe zachowanie się zwierząt. 

W okresie mrozów oraz zale-
gającej znacznej pokrywy śnież-
nej, utrzymującej się przez dłuższy 
czas, bardzo ważne jest dokarmia-
nie zwierzyny, nawet tej żyjącej w 
rejonie pól. Tym jednak zajmują 
się myśliwi i niech tak pozostanie.  

~Elżbieta Kucharska

W styczniu Straż Gminna podejmowała najczęściej interwen-
cje związane z: 
•	 bezpieczeństwem w komunikacji – 208,

•	 bezpieczeństwem osób i mienia – 39,
•	 	nieprzestrzeganiem aktów prawa miejscowego (spalanie, niepo-

rządek itp.) – 36, 
•	 porządkiem i spokojem publicznym – 31,
•	 zdrowiem – 13, 
•	 przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 11, 
•	 innymi nieprawidłowościami – 64.
W sumie zrealizowano 402 interwencje: 103 z nich podjęto w wyni-

ku działań własnych, 149 wynikały z analizy problemów występują-
cych w poszczególnych miejscowościach, 32 zgłoszenia otrzymaliśmy 
od współpracujących służb, pozostałe 118 zgłoszeń to interwencje od 
mieszkańców Gminy.

W styczniu wykonaliśmy między innymi następujące zadania:
•	 w czasie ferii strażnicy monitorowali miejsca zabaw i wypoczynku 

dzieci i młodzieży. Skupiliśmy się przede wszystkim na kontroli zbior-
ników wodnych oraz miejsc rekreacji takich jak górki saneczkowe, lo-
dowiska, place, parki.
•	 z powodu silnych mrozów systematycznie kontrolowaliśmy rów-

nież miejsca przebywania bezdomnych oraz osób w trudnej sytuacji 
materialnej. Mieszkańcom Przeźmierowa pomogliśmy odnaleźć człon-
ka rodziny, który nie wrócił na noc do domu.
•	 Miniony miesiąc to przede wszystkim interwencje dotyczące usu-

wania skutków opadów śniegu. Nasze zadanie polegało na monitoringu 
dróg i chodników. Wszelkie spostrzeżenia oraz informacje od miesz-
kańców, związane z wyżej wymienionymi nieprawidłowościami, na 
bieżąco przekazywane były do podmiotów odpowiedzialnych za zimo-
we utrzymanie dróg. ~Komendant Straży Gminnej - Artur Szeląg

Ogłoszenia tylko leganie

Każdy mieszkaniec Gminy na pewno chciałby, aby miejsca 
publiczne, z których wszyscy korzystamy, były estetyczne 
i schludne. Dlatego poruszamy problem nieustannie poja-

wiających się  rozlicznych plakatów, które po zaledwie kilku dniach 
szpecą swym wyglądem. Jeżeli dany obiekt stanowi  czyjąś własność, 
to nie można w jego obrębie umieszczać plakatów itp. bez zgody wła-

ściciela. Pomimo tego wiele słupów, latarni czy 
murów szpecą brudne, rozdarte, nieczytelne lub 
nieaktualne ogłoszenia. Przypominamy zatem, że 
umieszczanie plakatów w miejscach do tego nie 
przeznaczonych jest wykroczeniem (art. 63 a ko-
deksu wykroczeń), a w razie jego popełnienia grozi 
kara grzywny oraz obowiązek przywrócenia stanu 
faktycznego miejsca, gdzie owe ogłoszenie zostało 
powieszone. Skoro na terenie gminnych miejsco-
wości znajdują się słupy reklamowe, to ogłoszenia 
należy umieszczać właśnie w tych miejscach, tam 
na pewno nie będą nikomu przeszkadzały. ~M.K.

Możemy spotkać 
dziko żyjące 
zwierzęta

Mieszkańców nie powinny 
dziwić blisko podchodzące 
do domów dzikie zwierzęta. 
Okazuje się, że wcale nie 
muszą być wściekłe.
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 aktualności

Sady

Zawarto umowę na opracowanie dokumenta-
cji oświetlenia ul.Rolnej

Sierosław

Wykonawca gotowy do budowy chodnika 
przy ulicy Prostej

Ogłoszono przetarg na plac zabaw w parku

Ogłoszono przetarg na plac zabaw przy świe-
tlicy

Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy ul. Okrężnej wraz z od-
wodnieniem

Trwa opracowanie dokumentacji oświetlenia 
ul. Bukowskiej na odcinku od Morwowej do 
przystanku

Swadzim

Ogłoszono przetarg na budowę chodnika na 
ul. Ogrodowej

Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę ul. Sosnowej wraz z 
odwodnieniem 

Tarnowo  Podgórne

Trwają prace związane z rozbudową szkoły 
podstawowej

Trwają prace związane z budową  obwodnicy

Trwają prace związane  z budową przedszkola

Rozpoczęto prace związane z zagospoda-
rowaniem parku 700 lecia – trwa wycinka 
drzew, w przygotowaniu przetarg na wykona-
nie zagospodarowania

Wybrano wykonawcę na nadbudowę budynku 
komunalnego przy ul. Pocztowej 3

Opracowano dokumentację na budowę ul. 
Żonkilowej i Nasturcjowej

Na ukończeniu projekt budowy ciągu pieszo-
rowerowego ul. Nowa – 23 Października

Wysogotowo 

Wykonawca gotowy do rozpoczęcia prac zwią-
zanych z budową ulicy Pięknej i Warzywnej

Wykonawca gotowy do budowy oświetlenia 
ul. Pięknej

Zawarto umowę na opracowanie dokumen-
tacji oświetlenia ul. Skośnej odcinku od ul. 
Bukowskiej do ul. Kamiewnnej
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Sprawdź, co się dzieje  

w Twojej miejscowości

Zebrania wiejskie 2010
Pierwsze zebrania wiejskie już za nami. Mieszkańcy Jankowic, 

Ceradza Kościelnego, Rumianka i Góry spotkali się już z Wójtem. 
Sprawdź, kiedy zebranie będzie w Twojej miejscowości. ~ARz

LUTY 2010

data dzień Miejscowość gdzie? o której?

16 wt Kokoszczyn świetlica 18.00

17 śr Tarnowo Podgórne sala GKS, ul. 23 Października 17.00

18 czw Sady świetlica 18.00

22 pon Swadzim - wybory sołtysa świetlica 18.00

23 wt Lusówko świetlica 18.00

24 śr Lusowo swietlica 18.00

25 czw. Sierosław świetlica 18.00

MARZEC 2010

1 pon Batorowo świetlica 18.00

3 śr Wysogotowo świetlica 18.00

5 pt Przeźmierowo salka po zerówkach przy ul. 
Kościelnej

18.00

9 wt Baranowo Aula - Gimnazjum 18.00

10 śr Chyby świetlica 18.00

Osiemdziesięciu uczniów z obu naszych gimnazjów i liceum od-
wiedziło Urząd Gminy w ramach konkursu „Mój pomysł na 
biznes”, organizowanego przez Tarnowskie Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców. 
W trakcie prezentacji prowadzonej przez Wójta przedstawiliśmy pod-

stawowe informacje na temat Gminy i Urzędu. Pokazaliśmy strukturę 
organizacyjną, omówiliśmy działania na rzecz mieszkańców i kierowa-
ne do nich kampanie promocyjne. Zaprezentowaliśmy planowane i re-
alizowane inwestycje. Pokazaliśmy nagrody i wyróżnienia przyznane 
Gminie w zeszłym roku. 

Spotkanie w Urzędzie to jedna z wizyt zaplanowanych w ramach 
tegorocznej edycji konkursu. Uczniowie w dwuosobowych zespo-
łach przygotują prezentacje, których hasło przewodne brzmi: „Gmina 
dla przedsiębiorców, przedsiębiorcy dla Gminy”. Prace będą oceniane 
przez kapitułę konkursową, a laureatów konkursu poznamy na przeło-
mie maja i czerwca. ~ARz

Konkursowa wizyta

Uczestnicy konkursu „Mój pomysł na biznes” fot. archiwum UG
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sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesja 5 styczeń 2010

W styczniu odbyła się 
tylko jedna sesja. 
Podjęto uchwały 
w sprawie :

- przystąpienia do opracowa-
nia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru Chronionego Krajo-
brazu Jeziora Lusowskiego i rzeki 
Samy - część Rumianek- dla ob-
szaru IR6AG -  w związku z po-
jawieniem się inwestora chcącego 
podjąć działalność gospodarczą 
na terenie byłej rzeźni w Rumian-
ku niezbędna jest zmiana planu. 
Polega ona na umożliwieniu, do 
czasu wybudowania kanalizacji, 
odprowadzenia ścieków do zbior-
ników bezodpływowych.

- zezwolenia na zawarcie umo-
wy dzierżawy w formie bezprze-
targowej -  uchwała dotyczy dzia-
łek w Przeźmierowie, na których 

Terminy kolejnych sesji wraz  
z ich programem znajdują się na  
stronie internetowej Gminy  
www.tarnowo-podgorne.pl  
w zakładce: Rada Gminy.

to działalność prowadzić będzie 
Polski Związek Hodowców Gołę-
bi Pocztowych.

- kupna działek w Tarnowie 
Podgórnym  - Rada wyraziła zgo-
dę na kupno działek w Tarnowie 
Podg. w rejonie ul. Marianow-
skiej z przeznaczeniem na drogi.

- kupna działek w Ceradzu Ko-
ścielnym - podobnie jak w po-

przedniej uchwale - działki prze-
znaczone pod drogi.

Omówiono również sprawoz-
danie z działalności Wójta Gmi-
ny w okresie od 18 grudnia do 7 
stycznia.

Kolejne posiedzenie Rady Gmi-
ny odbędzie się 9 lutego.

~Ewa Noszczyńska - Szkurat 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Sesja Rady Gminy fot. archiwum UG
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raport

Drogi
Baranowo:
 ul. Słoneczna

Batorowo:
 ul. Brzask
 ul. Widok - chodnik

Ceradz Kościelny:
 ul. Kalwowska – remont na-

wierzchni

Góra:
 ul. Poznańska – chodnik, po-

szerzenie + nakładka

Jankowice:
 ul. Wiśniowa – parking przy 

świetlicy

Lusówko:
 ul. Dopiewska – wspólna reali-

zacja z powiatem

Lusowo:
 ul. Nowa – wspólna realizacja 

z powiatem

Przeźmierowo:
budowa ulic
 ul. Wysogotowska
 ul. Lipcowa
asfaltowanie ulic
 ul. Akacjowa
 ul. Wrzosowa
 ul. Niecała
 ul. Dolina
 ul. Polna
 ul. Dębowa

Sady
 ul. Jagodowa
 ul. Porzeczkowa
 ul. Malinowa
 ul. Szkolna – chodnik
 ul. Poprzeczna – remont chod-

nika
 ul. Lipowa – remont nawierzch-

ni
 droga Sady – Kobylniki

Sierosław
 ul. Skrajna

Swadzim
 ul. Parkowa

Realizacja inwestycji 2009r.  
w Gminie Tarnowo Podgórne

 ul. Poznańska – chodnik
 droga dojazdowa i plac przy 

świetlicy

Tarnowo Podgórne:
 rondo na drodze 2420P – wjazd 

do Tarnowa 
 ul. Poznańska  od ronda do ul. 

Szkolnej
 parking w centrum 

Obiekty  
kubaturowe:
Baranowo:
 Hala Sportowa

Lusówko
 Szkoła Podstawowa – moder-

nizacja i rozbudowa: I etap – 
zakończono, II etap w realiza-
cji

 Przedszkole – rozbudowa – 
w realizacji 

Tarnowo Podgórne:
 Szkoła Podstawowa - rozbudo-

wa - w realizacji

Rumianek:
 Budynek socjalny

Oświetlenie  
uliczne
Batorowo:
 ul. Stefana Batorego

Lusowo:
 ul. Zakrzewska na odcinku od 

ul. Grzybowej do ul. Przylesie

Swadzim:
 ul. Sosnowa

Tarnowo Podgórne:
 ul. Poznańska
 ul. Rokietnicka

Wysogotowo:
 ul. Batorowska
 ul. Okrężna

ul. Poznańska w Tarnowie Podgórnym

Zespół boisk „Orlik 2012” w Przeźmierowie

Hala sportowa w Baranowie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lusówku
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raport

Gospodarka  
wodna
Baranowo:
 Wybudowano zbiornik reten-

cyjny wraz z kolektorami desz-
czowymi 

Jankowice:
 Wyczyszczono 2 stawy w par-

ku przy pałacu i śródpolny 

Sady:
 Wyczyszczono staw 

Tarnowo Podgórne:
 Wyczyszczono stawy w Parku 

700 lecia

Zieleń i rekreacja
Ceradz Kościelny
 Plac zabaw

Chyby:
 Boisko wielofunkcyjne

Jankowice:
 Zagospodarowanie terenu przy 

świetlicy -boisko sportowe 
wielofunkcyjne, plac zabaw

Kokoszczyn:
 Plac zabaw

Przeźmierowo:
 Zespół boisk sportowych OR-

LIK
 Place zabaw 

Sierosław:
 Plac zabaw – os. Tenisowe

Sady:
 Plac zabaw

Tarnowo Podgórne:
 Park Wojkiewicza
 Boisko sportowe – moderniza-

cja
 Skate park

Wysogotowo:
 Boisko wielofunkcyjne

Park w Jankowicach

Skate park w Tarnowie Podgórnym

Plac zabaw w Ceradzu Kościelnym Park im.Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym

Wizualizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym

fot. archiwum UG
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sprawozdania

27 stycznia odbyła się sesja 
Rady Powiatu w Pozna-
niu, na której rozpatrzo-

no uchwały w następujących spra-
wach:

- przyjęcia od Wojewody zadań 
z zakresu administracji rządowej 
(Powiat realizuje zadania zwią-
zane z przeprowadzeniem kwali-
fikacji a w szczególności określe-
niem zdolności do czynnej służby 
wojskowej). 

- udzielenia pomocy finansowej 
dla gminy Dopiewo z przeznacze-
niem na dofinansowanie połącze-
nia autobusowego do Domu Po-
mocy Społecznej w Lisówkach 
w roku 2010.

- powierzenia Gminie Rokietni-
ca niektórych zadań zarządzania 

Z prac 
Rady Powiatu

publicznymi drogami powiatowy-
mi w następującym zakresie:

1) Sobota - ul. Poznańska - re-
mont chodnika o dł. 15 m i usta-
wienie wiaty. 

2) Sobota - ul. Poznańska - 
budowa chodnika na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Gajówka 
w kier. wschodnim o dł. 111 m.

3) Rokietnica – ul. Golęciń-
ska remont chodników na odcin-
ku od skrzyżowania z ul. Rolną 
do budynku Urzędu Gminy – 2 x 
413 m.

4) Kiekrz - ul. Kierska - projekt 
odwodnienia skrzyżowania ul. 
Kierskiej z ul. Topolową.

5) Rokietnica - ul. Szamotul-
ska budowa chodnika od skrzy-
żowania z ul. Traktat Napoleoński 
do skrzyżowania z ul. Leszka dł. 
425 m.

6) Rokietnica/Bytkowo - ul. 
Obornicka remont chodnika dł. 
15 m, ustawienie wiaty przystan-
kowej przy skrzyżowaniu z ul. 
Wierzbową.

7) Kiekrz - ul Kierska remont 
chodnika o dł 15 m oraz usta-
wienie wiaty przystankowej przy 
skrzyżowaniu z ul Leśną.

 - powierzenie Gminie Tarno-
wo Podgórne zadań zarządzania 
niektórymi drogami publicznymi 
(dotyczy sporządzenia dokumen-
tacji projektowej ścieżek pieszo-
rowerowych).

- powierzenie Gminie Tarnowo 
Podgórne niektórych zadań za-
rządzania drogami powiatowymi 
w zakresie dotyczącym budowy 
odcinków pieszo-rowerowych na 
następujących drogach powiato-
wych:

1) Lusowo - Przeźmierowo (ul. 
Stefana Batorego).

2) Jankowice - Ceradz Kościel-
ny.

3) Tarnowo Podgórne - Janko-
wice – Lusówko. Zadanie to po-
wierza się na okres do 31 grudnia 
2010 r.

Na sesji Rada powołała no-
wego członka Zarządu Powiatu. 
Miejsce Janusza Napierały zajął 
Mieczysław Ferenc. Podwyższo-
na została zryczałtowana kwota 
na utrzymanie dziecka w Rodzin-
nym Domu Dziecka w Swarzędzu. 
Obecnie ryczałt ten będzie wyno-
sił na jedno dziecko 724,68 zł

~ Krystyna Semba 
Radna Powiatu

Sesja z 27 stycznia

POselskie 
wieści

Seksmisja - Mobilizacja Ko-
biet Wielkopolskiej PO – 
pod takim hasłem odbyła 

się 16 stycznia konferencja w Po-
znaniu dotycząca udziału kobiet 
w polityce i sposobach na ich mo-
bilizację. Organizatorką konfe-
rencji była Poseł Agnieszka Ko-
złowska - Rajewicz. 

Na konferencję przyjechało wie-
lu polityków między innymi Joanna 
Mucha, Małgorzata Kidawa - Błoń-
ska, Maciej Orzechowski, a także 
Przewodniczący Wielkopolskiej 
PO Waldy Dzikowski oraz europo-
słowie z Wielkopolski Sidonia Ję-
drzejewska i Filip Kaczmarek.

W swoim wystąpieniu Poseł 
Dzikowski podał dane, świadczą-

ce o tym, że w okręgu poznańskim 
liczba kobiet na listach wyborczych 
jest wyjątkowo wysoka i sięgnęła 
w ostatnich wyborach parlamentar-
nych 35%. 

2 lutego w biurze Platformy 
Obywatelskiej odbyła się konfe-
rencja prasowa, której organizato-
rem – obok Posła Dzikowskiego 
– byli Senator Piotr Głowski oraz 
Poseł Jakub Rutnicki. 

Konferencja prasowa dotyczy-
ła podsumowania akcji Rozwoju 
Obszarów Wiejskich przeprowa-
dzonej na terenie Wielkopolskim. 
Podstawowymi założeniami tego 
programu są:

– poprawa jakości życia miesz-
kańców wsi i małych miast, 

– zminimalizowanie różnic cy-
wilizacyjnych między wsią a mia-
stem,

– wsparcie dla tworzenia miejsc 
pracy na wsi poza rolnictwem;

 – modernizacja rolnictwa i przy-
wrócenie opłacalności produkcji 
rolnej,

 – zachowanie specyfiki krajobra-
zu, przestrzeni, architektury i dzie-
dzictwa kulturowego obszarów 
wiejskich,

 – ochrona środowiska naturalnego. 
Ważnym problemem dla gmin jest 

fundusz sołecki, który ma zagwaran-
tować pewne pieniądze dla tych naj-
mniejszych struktur organizacyjnych 
(rad sołeckich z sołtysami na czele). 

6 i 7 lutego odbyła się wyjazdowa 
Rada Regionu Wielkopolskiej Plat-
formy Obywatelskiej. Poseł zapo-
znał wszystkich przybyłych z infor-
macjami dotyczącymi działalności 
struktur: regionalnej, powiatowych 
i gminnych. W Wielkopolsce PO 
zorganizowana jest w 137 kołach 
i działa we wszystkich powiatach, 
do partii należy ponad 2.800 człon-
ków, w tym 142 samorządowców. 
Rada Regionu odbywała w tym 
czasie 9 zjazdów, a Zarząd Regionu 
spotykał się 40 razy. Rada Regio-
nu na swych zjazdach przyjęła 14 
uchwał, a Zarząd ponad 100. 

~ Biuro Poselskie PO
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informacje

Zarząd Koła PZW w Tarnowie Podgórnym zawia-
damia swoich członków, że 21 lutego organizuje 
podlodowe zawody wędkarskie. Zostaną one ro-

zegrane na Jeziorze Lusowskim. Zbiórka zawodników 
o godzinie 8.00 na parkingu wiśniowym w Lusówku. 
Na zabraniu Koła PZW Tarnowo Podgórne zatwierdzo-
no poniższy plan pracy na 2010 rok”.

21.02 Zawody podlodowe

10.04 Sprzątanie brzegów Jez. Lusowskiego

25.04 Otwarcie sezonu wędkarskiego

9.05 Zawody z okazji 60-lecia PZW

30.05 Zawody dla dzieci i młodzieży

6.06 Mistrzostwa Koła

18.07 Zawody o Puchar Wójta Gminy

22.08 Zawody o Puchar Przewodniczącej Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne i Puchar Posła 
Waldy Dzikowskiego

27-29.08 Zawody w Bardzie

19.09 Zawody spinningowe – Warta I tura

17.10 Zawody spinningowe II tura

11.11 Zawody dla 25 zawodników w klasyfikacji 
Grand Prix

Wszystkie zawody będą klasyfikowane do 
Grand Prix Koła na 2010 r. 

~Marek Perz - Prezes Koła

Wiadomości 
wędkarskie

Przed rozpoczęciem ferii dzieci naszej miejscowości licznie przy-
były do świetlicy na bal. Zabawę rozpoczęliśmy o godzinie 16. 
Dzieci bawiły się wraz z klaunem Tadziem, a do tańca przygry-

wał pan Marek. Było wiele konkursów z nagrodami. Wszyscy zostali 
obdarowani paczkami ze słodyczami i upominkami. Dzieci rozbawione 
i pełne radości wróciły do domów.

~Wanda Grygier - Sołtys Góry

Balik w Górze

Zarząd Koła PZW w Przeźmierowie zawiada-
mia swoich obecnych jak i przyszłych człon-
ków, że 28 lutego odbędzie się zebranie spra-

wozdawcze koła za 2009 rok. Początek zebrania 
o godz. 13.30 w pomieszczeniach byłej kotłowni 
w szkole podstawowej w Przeźmierowie, przy ul. 
Kościelnej. 

Na zebraniu poza sprawozdaniem za 2009 r. zosta-
nie przedstawiony, a następnie po dyskusji przyjęty 
plan pracy na 2010 rok. W ramach tego planu przed-
stawiona będzie koncepcja sprawowania opieki nad 
stawami w pobliżu hipermarketu Auchan przez koło 
PZW w Przeźmierowie w porozumieniu z Urzędem 
Gminy w Tarnowie Podgórnym. Po zebraniu moż-
na opłacić składki wędkarskie na 2010 rok, ponadto 
składki można też płacić u skarbnika koła (Sklep me-
talowy, skrzyżowanie ulic Ogrodowej i Kościelnej) 
we wszystkie dni robocze w godz. 8.00-18.00, w so-
boty 8.00-14.00.

~Janusz Jagiełka

Komunikacja Gminy Tar-
nowo Podgórne TPBUS 
znalazła się wśród 16 

przedsiębiorstw usługowych, 
produkcyjnych i instytucji pań-
stwowych – ambasadorów jako-
ści, które otrzymały znak Primus 
Nominatus (Nominowany Naj-
doskonalszym). Znak przyznaje 
Branżowe Centrum Badań i Cer-
tyfikacji z Poznania. W konkursie 
nagradzane są działania mające 
na celu utrzymanie i podwyższa-
nie standardów jakości. Test jako-
ści, jakim poddali się uczestnicy 
konkursu, oparty jest na modelo-
wym rozwiązaniu Narodowej Na-
grody Jakości Malcolma Baldri-
ge’a, ustanowionej przez Kongres 
USA w 1987.

W liście Tomasza Nowakow-
skiego, Dyrektora ds. Wdrożeń 

do Tadeusza Czajki, Wójta Gmi-
ny czytamy: „Za wysoki standard, 
niezawodność i bezpieczeństwo 
usług z zakresu przewozów komu-
nikacyjnych i autokarowych oraz 
dbałość o satysfakcję klientów.”

- Oceniano wiele aspektów na-
szej działalności - mówi Ilona 
Ławniczak, pełnomocnik ds. ja-
kości w TPBUS. - Badano nasze 
audity dotyczące przewozu osób, 
zorientowanie na klienta, dosto-
sowanie linii autobusowych do 
potrzeb, a nawet zaangażowanie 
kierownictwa, zarządzanie pro-
cesowe, strategiczne planowanie 
i analizę strategiczną, jak rów-
nież jakość komunikacji w zespo-
le. Cały czas myślimy o jakości. 
Mamy zamiar kupić nowe autobu-
sy i na bieżąco analizujemy roz-
kłady jazdy - dodaje.  ~AM

TPBUS został 
ambasadorem jakości

 Przeźmierowo

 Tarnowo Podgórne
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stowarzyszenia

W niedzielę 24 stycznia 
tradycyjnie spotkali-
śmy się w celstacie, 

by rywalizować o Tarczę św. Se-
bastiana. Rozpoczęliśmy od po-
lowej mszy św., którą odprawił 
kapelan Zjednoczenia Kurko-
wych Bractw Strzeleckich RP ks. 
Henryk Marczewski. W czasie 
kazania przypomniał nam o pra-
wie miłości braterskiej. Była też 
okazja do złożenia życzeń nowo-
rocznych i połamania się opłat-
kiem. W licznym gronie (Grze-
bienisko, Pniewy, Szamotuły, 
Poznań, Wągrowiec, Śmigiel, 
Mosina i Puszczykowo) rywali-
zowaliśmy o najważniejsze tro-
feum, a przy okazji także w kil-
ku innych konkurencjach. Mróz 
doskwierał, a niektórzy żartowa-
li, że pociski po wystrzeleniu nie 
trafiają w tarczę, bo po prostu... 
zamarzają w locie.  Ale nam nie 
straszna żadna pogoda!

Tarcza pozostała w Tarnowie 
Podgórnym, zwyciężył brat Stani-
sław Leitgeber.

Tarcza Sebastiana

w karnawałowych rytmach...
W mroźny, styczniowy wieczór 

w tarnowskiej siedzibie spotkali się 
członkowie miejscowego bractwa 
wraz z przyjaciółmi z KBS Poznań, 
KBS Gród Przemysława, KBS Opa-
lenica,  Mosińsko-Puszczykowskie-
go BK oraz sympatykami naszego 
ruchu. Zabawa była przednia, jadło 
wyśmienite  i muzyka niczego sobie. 
Czas płynął szybko, a parkiet wciąż 
pełen wirujących par. Chwilę odde-
chu zapewniła loteria fantowa, zaś 
salwy śmiechu wybuchały przy nie-
konwencjonalnych konkursach. Cóż 
dodać: do zobaczenia za rok! ~W.M.

Rok 2009 r. był dla nas ro-
kiem trudnym i pracowi-
tym, ale też udanym. 

Trudnym, ponieważ: 
Wszystko pierwsze, nowe, nikt 

nie miał doświadczeń. Zaczyna-
liśmy bez siedziby, bez środków, 
użyczając swego telefonu, kom-
putera, samochodu, czasu i zaan-
gażowania. 

Po raz pierwszy pisaliśmy pro-
jekty różnych zadań w konkur-
sach, samodzielnie prowadzili-
śmy zajęcia terapeutyczne. Po raz 
pierwszy zatrudnialiśmy jedenastu 
terapeutów różnych specjalności. 

Udanym, ponieważ:
Otrzymaliśmy dotacje od Wój-

ta Gminy Tarnowo Podgórne, od 
Starosty Poznańskiego i Wójta 
Gminy Rokietnica. Zrealizowa-
liśmy dodatkowe zadania, w tym 
różnego rodzaju zawody, kierma-

I rocznica „ROKTAR-u”
sze, wyjazdy. Całe rodziny uczestników za-
jęć terapeutycznych, ich znajomi oraz tera-
peuci nie szczędzili czasu i wsparcia.

Zajęcia są niezwykle potrzebne osobom 
niepełnosprawnym. Prace uczestników za-
jęć terapeutycznych wystawiane były na 7 
kiermaszach. Wystawa i kiermasz prac to-
warzyszyły również wspólnej zabawie an-
drzejkowej Stowarzyszenia „ROKTAR” ze 
Stowarzyszeniem „Amikus” z Poznania. 
Czterokrotnie wzięliśmy udział w turnie-
jach paraolimpijskiej dyscypliny sportowej 
„bocci”. Dwie osoby brały udział w „Po-
wiatowym Przeglądzie Piosenki Osób Nie-
pełnosprawnych” w Dopiewcu – jedna 
otrzymała statuetkę „Złotego Słowika”.

W zajęciach terapeutycznych brali udział 
wolontariusze - młodzież gimnazjalna.

26 listopada uzyskaliśmy status organiza-
cji pożytku publicznego, o który niecierpli-
wie zabiegaliśmy przez cały rok.

Sprawy niezamknięte - brak lokalu na biuro 
Stowarzyszenia oraz na zajęcia terapeutyczne.

A 2010 rok to zajęcia terapeutyczne, wy-
stawy – kiermasze, andrzejki, śniadanie 
wielkanocne, spotkanie opłatkowe, turnie-
je sportowe, pielgrzymka do Pniew. Gmi-
na Tarnowo Podgórne już przyznała środki 
na zajęcia terapeutyczne – dzięki niej za-
jęcia odbywają się od początku roku. Na-
pisaliśmy też projekt do Gminy Rokietni-
ca – czekamy na wynik. Czekamy także, aż 
Starostwo ogłosi swój konkurs ofert. Zorga-
nizujemy II Turniej Piłki Nożnej Osób Nie-
pełnosprawnych o Puchar Starosty Poznań-
skiego (ostatnia sobota września) – tym 
razem w Gminie Tarnowo Podgórne. Zaję-
cia terapeutyczne odbywają się nadal w Ze-
spole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
w Napachaniu (wtorek, środa czwartek – 
od godz. 16.00 do 19.00). Raz w tygodniu 
będą też odbywać się w OSiR w Przeźmie-
rowie – szczegóły wkrótce. 

~Zofia Michałek

Pełen tekst sprawozdania na www.poziom-wyzej.pl
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biblioteka ~ gok

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

18 stycznia na zaproszenie 
Biblioteki w Tarnowie 
Podgórnym spotkała się 

z czytelnikami znana wszystkim, 
popularna aktorka filmowa, teatralna 
i estradowa Emilia Krakowska. 

Zagrała w wielu polskich filmach, 
na scenach teatrów warszawskich 
i nie tylko, także w serialach telewi-
zyjnych. Zimowe, styczniowe po-
południe osobom, które skorzystały 
z zaproszenia, pozwoliło oderwać 
się od codzienności i wprowadziło 
trochę uśmiechu i humoru w ota-
czającą mroźną rzeczywistość.

Tradycyjnie wszystkich zainte-
resowanych zapraszamy do korzy-
stania z bogatego księgozbioru Bi-
blioteki. W 2009 roku z różnych 

naszych propozycji skorzystało po-
nad 19 tys. osób.

Mimo że komputery podbiły 
świat, to jednak książka cieszy się 
w dalszym ciągu dużym zaintere-
sowaniem i popularnością. Rynek 
księgarski znajduje się wciąż w do-
brej kondycji, a zwolenników trady-
cyjnych książek nadal nie brakuje. 
Kraje, w których czyta się najwięcej 
książek, to Wielka Brytania, Szwe-
cja, Finlandia i Norwegia.

W lutym w cyklu „Książki z róż-
nych półek” proponujemy porad-
niki o zdrowiu i nie tylko:

Ni Maoshing - „SEKRETY 
DŁUGOWIECZNOŚCI. Setki 
rad jak żyć 100 lat”

David Servan-Schreiber - „AN-
TYRAK. NOWY STYL ŻYCIA”

Jaki styl życia prowadzić, aby 
zmniejszyć ryzyko zachorowania 
na raka, jak komponować opty-
malną dietę, jakie są mechanizmy 
obronne organizmu, nowe koncep-
cje walki z rakiem i antyrakowy styl 
życia. Na te i inne pytania w swojej 
książce próbuje odpowiedzieć dr 
David Serwan-Schreiber, neurop-
sychiatra, profesor i wykładowca 
Akademii Medycznej w Lyonie.

Zofia Narbut - „JEMY BEZ 
CHOLESTEROLU”

Carol Vorderman - „ODTRU-
WANIE ORGANIZMU”

Maggie Pannell - „DIETA DLA 
ALERGIKÓW”

Przepisy dla osób cierpiących 
na alergię pokarmową, porady jak 
przygotowywać posiłki, informacje 
o grupach pokarmów najczęściej 
wywołujących alergię.

Henryk Bieniok - „SEKRETY 
DŁUGOWIECZNOŚCI czyli jak 
zachować zdrowie i sprawność do 
późnych lat”

Poradnik dla wszystkich, którzy 
chcą świadomie kształtować swoje 
życie i zdrowie, zapobiegać choro-
bom i radzić sobie ze stresem.

Jan Niżnikiewicz - „WSZYST-
KO O BÓŁU. Praktyczny Po-
radnik.”

Kenneth P. Scileppi - „JAK 
OPIEKOWAĆ SIĘ RODZICA-
MI, KTÓRZY KIEDYŚ OPIE-
KOWALI SIĘ TOBĄ.”

Ewa Woydyłło - „MY RODZI-
CE DOROSŁYCH DZIECI.”

W książce próba odpowiedzi na 
pytania dlaczego małe dzieci nie 
dają nam spać, a duże nie dają żyć.

 ~ I.B.

15,22,23.02 Przeźmierowo, Baranowo, Tar-
nowo Podgórne, Lusowo, Ceradz Kościelny

Mezzoforte - koncerty edukacyjne dla szkół pt. „Opera da się lubić”

16,17.02  godz. 8.30, 10  Przeźmierowo Program pt. „Twój uśmiech łagodzi obyczaje”  
Organizator: Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

16.02 godz.18 Tarnowo Podgórne Muzyczne ostatki: Piotr Kuźniak-koncert pt. „Wspomnienie Niemena”
24.02 Galeria w Rotundzie Wystawa prac uczniów z Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym pt. ”Linoryty”
24.02 Lusówko, Baranowo, Lusowo,  
Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo

Pro Sinfonica - koncert pt. ”W polskim dworku za kominem”

26.02 godz.18 Przeźmierowo Kino Zielone Oko - „Zero” reż. Paweł Borowski
27.02 godz. 17  Tarnowo Podgórne Uroczysta inauguracja Roku Chopinowskiego Listy Chopina czyta Grażyna 

Barszczewska przy fortepianie Włodzimierz Nahorny
6.03 godz.16 Przeźmierowo Obchody Dnia Kobiet w kole Seniorów – koncert zespołu „Modraki”
7.03 godz. 15.30  Kokoszczyn Muzyczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet Organizator: Sołectwo Kokoszczyn
7.03 godz. 16.30  Tarnowo Podgórne Koncert na Dzień Kobiet – wystąpi zespół „Bier Boys” Organizator: Sołectwo 

Tarnowa Podgórnego
10.03 Lusówko, Tarnowo Podgórne,  
Lusowo, Baranowo, Przeźmierowo

Pro Sinfonica – koncert pt.”Instrumenty świerszczowych przyjaciół”

11.03 godz.10  Tarnowo Podgórne Konkurs recytatorski „Wiosenne Przebudzenie” - eliminacje gminne
12.03 godz.18 Przeźmierowo Kino Zielone Oko (szczegóły w „Tarnowej Kulturze”)
12-14.03   Dymaczewo Nowe Warsztaty weekendowe grupy teatralnej „Novi”

SEZAMKI luty/marzec
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Zapraszamy na kolejną im-
prezę kulinarną z cyklu 
Kuchnie Świata pt. „Śród-

ziemnomorskie przysmaki”. Za-
proszenie można odebrać już od 
20 lutego w siedzibie GOKu „Se-
zam” w Tarnowie Podgórnym, ul. 
Poznańska 96 (tel. kontaktowy 61 
8 959 295) oraz w Przeźmierowie 
w Domu Kultury, ul. Ogrodowa 
13 (tel. kontaktowy 61 8 142 051)
Impreza jest tylko na zaproszenie, 
które należy okazać przed wej-
ściem na salę. Liczba miejsc ogra-
niczona !

~Szymon Wasilewski

Kuchnie świata

Gośćmi wieczoru byli Bar-
bara Maciąg oraz Mi-
chał Grudziński, znany 

widzom z wcześniejszych im-
prez Gminnego Ośrodka Kultu-
ry. Wokalistka rozpoczęła kon-
cert piosenką, którą wykonywała 
w programie telewizyjnym „Dro-
ga do gwiazd”, stając się jedną 
z laureatek pierwszej edycji. Pu-
bliczność, dziękując brawami za 
pięknie zaśpiewany utwór, z cie-
kawością czekała na żarty aktora 
Teatru Nowego, M. Grudzińskie-
go. Nie sposób ich tutaj powtó-
rzyć, więc kto nie uczestniczył 

w wieczorze „Z humorem i pio-
senką”, niech żałuje. Poprawa na-
stroju była gwarantowana niemal 
natychmiast, wystarczyło kilka 
pierwszych zdań do mikrofonu.

I tak, pośród opowieści świetne-
go kabareciarza, w towarzystwie 
znakomitej piosenkarki mijał ten 
wyjątkowy, karnawałowy sobot-
ni wieczór. A powrót do domu, 
pomimo mrozu, był powrotem 
z uśmiechem na twarzy, właśnie 
za sprawę przyjemnego, niemal 
dwugodzinnego show z piosenką 
i humorem.

~Dominik Magdziarek

Wieczór pełen humoru  
i piosenek 
Mówi się, że śmiech jest dobry na wszystko. W sobotę, 23 stycz-
nia, gdy temperatura spadła do minus 20 stopni, miałem okazję 
przekonać się, czy wieczór „Z humorem i piosenką” dobry jest 
i na… silny mróz. Trochę żartów, trochę muzyki – ta mieszan-
ka bardzo rozgrzała publiczność. Nie przestraszyła się ona zimy 
i dopisała, wypełniając salę w Sadach do ostatniego miejsca już 
kilkanaście minut przed rozpoczęciem.

Z okazji Dnia Ko-
biet Sołtys z Radą 
Sołecką Tarnowa 

Podgórnego oraz GOK 
„Sezam” mają zaszczyt 
zaprosić nasze panie 
na spotkanie 7 marca 
o godz. 16.30 do sali 
GOK przy ul. Ogrodo-
wej w Tarnowie Pod-
górnym. W programie 
słodki poczęstunek oraz 
występ zespołu mu-
zycznego.

Życzymy miłego i we-
sołego spotkania 

~Organizatorzy

Barbara Maciąg i Michał Grudziński fot. archiwum GOK
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Zapraszamy kandydatki, 
które chciałyby wziąć 
udział w wyborach Miss 
Gminy Tarnowo Pod-

górne 2010. O udział w konkursie 
mogą starać się wszystkie panny 
w wieku 15 – 24 lat, zamieszkałe 
na terenie Gminy.

Wystarczy przygotować zdjęcie 
twarzy oraz całej sylwetki, następ-
nie je przesłać. Nowością tego-
rocznych wyborów to udział miss 
gmin partnerskich - z Polski, Li-
twy, Niemiec, Włoch i Holandii. 
Publiczność będzie mogła podzi-
wiać urodę tak naszych, jak i za-
granicznych dziewcząt. Liczymy 
na spore zainteresowanie dziew-
cząt – im więcej kandydatek, tym 
bardziej emocjonujące wybory. 
Oprócz tytułów miss, dla laureatek 
przewidziane są bardzo atrakcyj-
ne i wartościowe nagrody rzeczo-

Wybory Miss Gminy Tarnowo Podgórne 
2010 w obsadzie międzynarodowej!

we. Ponadto Miss Gminy, jak i po-
zostałe kandydatki biorące udział 
w konkursie, mogą zwrócić uwa-
gę osób poszukujących modelek 
i rozpocząć karierę. 

Finałowa gala planowana jest 
29 maja podczas Dni Gminy Tar-
nowo Podgórne. Do tego czasu 
dziewczęta pracować będą ze spe-
cjalistami od stylu, urody i cho-
reografii. Na stronie interneto-
wej www.gok-sezam.pl została 
umieszczona ankieta dla kandyda-
tek oraz regulamin konkursu. An-
kietę można też wypełnić w na-
szej siedzibie przy ul. Poznańskiej 
96 w Tarnowie Podgórnym. Zgło-
szenia przyjmowane będą do koń-
ca marca.

W razie pytań prosimy o kon-
takt pod numerem tel. 510 214 
459 lub 61 895 92 95.

~Szymon Wasilewski

Rok Chopinowski to ogrom-
na szansa na promocję 
polskiej kultury i sztuki. 

To możliwość propagowania na-
szego dziedzictwa narodowego. 
Już 1 marca 2010 roku do Polski 
przybędą tysiące turystów, zainte-
resowanych twórczością następcy 
Mozarta. Młodzi zdolni pianiści 
otrzymają szansę zaprezentowania 
swych talentów w XVI Konkursie 
Chopinowskim. Muzyka Chopina, 
wraz z twórczością Mickiewicza, 
Słowackiego, Matejki była jedyną 
ostoją tożsamości narodowej, na-
tchnieniem do zrzucenia kajdan 
niewoli. W tym roku zaplanowa-
ny został cykl koncertów „Chopin 
w stolicach jego Europy”. Odbędą 
się one w Paryżu, Londynie, Pra-
dze, Wiedniu i Berlinie. Organiza-
torzy Roku Chopinowskiego chcą 
podkreślić pochodzenia artysty. 
Chopin był wielkim Europejczy-

Inauguracja Roku Chopinowskiego

kiem, lecz przede wszystkim Po-
lakiem. 

W naszej Gminie odbędzie się 
uroczysta inauguracja Roku Cho-
pinowskiego 27 lutego o godz 
17 w Domu Kultury w Tarnowie 

Podgórnym (ul. Ogrodowa 14). 
Listy Chopina czytać będzie Gra-
żyna Barszczewska, przy akom-
paniamencie Włodzimierza Na-
hornego. 

~Zuzanna Kupsik

Grażyna 
Barszczewska

fot. archiwum
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Gimnazjum Baranowo

Jasełka w gimnazjum
Jasełka to widowiska o Bo-

żym Narodzeniu. Za twórcę 
przedstawień uważany jest 

św. Franciszek z Asyżu. To on 
pierwszy wyczarował świat be-
tlejemskiego cudu, który silnie 
wpływa na ludzką wyobraźnię 
i uczucia.

8 stycznia młodzież z Gimna-
zjum w Baranowie zaprosiła dzie-
ci z przedszkola na Jasełka. Przed-
stawiona inscenizacja narodzin 
Zbawiciela bardzo wzruszyła ma-
łych widzów oraz ich nauczyciel-
ki. Gimnazjaliści zadbali o pięk-
ną scenografię w auli szkolnej 
i autentycznie wczuli się w grane 
postacie. Oprawę muzyczną two-
rzyły najpiękniejsze, bliskie każ-
demu sercu polskie kolędy. 

Występ wszystkim bardzo się 
podobał. Młodzi aktorzy zosta-
li nagrodzeni gromkimi brawami 

przedszkolaków oraz czekolado-
wymi cukierkami.

Dzieci z Przedszkola w Bara-
nowie serdecznie dziękują kate-

chetce – Eli Fabiszewskiej oraz 
młodzieży za zaproszenie na to 
wspaniałe przedstawienie.

~Danuta Golak, Dorota Korzec

Kolejny rok swojej roz-
poczęła swoją działal-
ność Akademia Wiedzy 

i Umiejętności Wszelakich. Na 
miejsce absolwentów wstąpili 
w nasze szeregi żacy z klas trze-
cich i czwartych. Twarde zasady 
(wzorowe zachowanie i średnia 
powyżej 5,0) naboru, sprowadza-
ją do Akademii same tęgie głowy.

Pierwsza wyprawa „Co w drze-
wie piszczy” zawiodła nas do Ar-
boretum i Zamku w Kórniku.

Druga wyprawa - spotkanie 
z mistrzem prof. Barbarą Kieli-
szewską-Rokicką - wprowadziła 
studentów w świat grzybów. Wy-
kład „Dlaczego grzyby rosną pod 
drzewami” przybliżył żakom za-
gadnienia symbiozy i mikoryzy.

SP Przeźmierowo

Tęgie głowy w Akademii
W trzeciej wyprawie - „Od de-

ski do mebla“- zapoznaliśmy się 
z projektowaniem mebli i oklein 
zastępujących drewno. Z wielkim 
zainteresowaniem studenci obser-
wowali pracę w firmach „Balma“ 
i „Schattdecor”.

Czwarta wyprawa - „Magia 
drzewa“ to wykład i warszta-
ty plastyczne prowadzone przez 
prof. Jędrzeja Stępaka, przybliża-
jące różne możliwości wykorzy-
stania drewna w sztuce.

Przed nami kolejne wyprawy 
w poszukiwaniu drzewa w malar-
stwie, lutnictwie, fotografii.

~Jadwiga Jaskólska 
w imieniu opiekunów Akademii

Gimnazjaliści przedszkolakom fot. archiwum
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Tradycyjnie już w cza-
sie ferii zimowych chęt-
ni uczniowie naszej szko-

ły mogli aktywnie spędzić czas 
wolny i rozwijać swoje zaintere-
sowania uczestnicząc w zimowi-
sku. Różnorodne zajęcia pozwo-
liły ciekawie i wesoło spędzić 
zimową przerwę w nauce. Były 

SP Lusowo

Zimowisko w lusowskiej podstawówce

rozgrywki sportowe, warsztaty plastyczne, multimedialne, fotograficz-
ne, nauka gry w kręgle i w szachy. Szczególną atrakcją było „ruchome 
planetarium”, w którym dzieci miały okazję poznać dzieje dinozaurów 
oraz zagadki Kosmosu. 

Dzięki wspaniałej zimowej aurze nie zabrakło także zabaw na śniegu 
oraz jazdy na sankach.

Dzieci spędziły ferie bardzo bezpiecznie i atrakcyjnie pod opieką 
wspaniałej kadry pedagogicznej. 

~Dyrektor Szkoły  - Aleksandra Kolendo 

Konkurs dla uczniów 
klas IV–VI szkoły 
podstawowej

Od 1 lutego 2010r. rusza konkurs pod 
patronatem Starosty Poznańskiego 
„W powiat z klasą”. Szczegóły na te-

mat konkursu można uzyskać na stronie inter-
netowej www.poznan.pl

Informacji udziela również Agnieszka Witt, 
tel. 61 84 10 788 lub drogą elektroniczną  
agnieszka.witt@powiat.poznan.pl.

Zachęcam do udziału w konkursie - czekają na 
Was bardzo atrakcyjne nagrody.

~Krystyna Semba - Radna Powiatu

Lodowisko zaprasza 
Rada Sołecka Przeźmierowa serdecznie zaprasza na lodowisko przy 

Szkole Podstawowej w Przeźmierowie, oświetlone, czynne od rana do 
22.00 (dopóki będą mrozy). ~ARz
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Wycieczka do Gniezna
W grudniu uczniowie klas 0 – 

III wybrali się wraz ze swoimi 
wychowawcami do fabryki bom-
bek w Gnieźnie. Podczas pobytu 
dzieci zapoznały się z procesem 
produkcji: począwszy od szklanej 
rurki do gotowego produktu, jaki 
można spotkać na półkach skle-
powych. Uczniowie obserwowa-
li poszczególne działy produkcji: 
dmuchalnię, srebrzalnię, wzor-
cownię. Podziwiali szeroki wybór 
wzorów i kolorów począwszy od 
tradycyjnych bombek, aż po po-
stacie ze świata bajek. Ich różno-
rodność zafascynowała dzieci tak 
bardzo, że w firmowym sklepie 
rzuciły się w wir zakupów zata-
piając się w cudownych kształ-
tach i bajecznych kolorach. Na 
pamiątkę każdy uczeń otrzymał 
bombkę z wypisanym na niej 
własnym imieniem. Dodatkową 
atrakcją wycieczki było zwiedza-
nie katedry w Gnieźnie, której hi-
storię przybliżył nam miejscowy 
przewodnik

Dzień Babci i Dzień Dziadka
21 i 22 stycznia to najpiękniej-

sze dni w roku – „Dzień Babci 
i Dziadka”.  W tych dniach babcie 
i dziadkowie obdarzeni są szcze-
gólnymi dowodami miłości.

Przedszkolak przynosi laurkę, 
uczeń własnoręcznie wykonany 
upominek, a dorośli kwiaty lub - 
gdy mieszkają z dala od swoich 
bliskich - przesyłają pozdrowie-
nia i życzenia.

Uczniowie naszej szkoły rów-
nież pamiętali o swoich najbliż-
szych, których zaprosili do swo-
ich klas. Na twarzach dziadków 
malowało się wzruszenie, a w oku 
kręciła się łza, gdy  podziwiali 
wnuczęta podczas różnorodnych 
przedstawień. Dzieci składały 
życzenia, wcielały się w biblijne 
postacie wystawiając jasełka, re-
cytowały wiersze, śpiewały pio-

SP Ceradz Kościeny

Zimowe atrakcje w Szkole Podstawowej  
w Ceradzu Kościelnym

senki, częstowały dziadków cia-
steczkami oraz obdarowywały 
własnoręcznie zrobionymi upo-
minkami. 

„Pojedziemy wszyscy razem 
z wysokiej góreczki…”

Zima to ulubiona pora roku 
wszystkich dzieci, również 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Ceradzu Kościelnym, którzy 
z uśmiechem na buzi bardzo miło 
i aktywnie wykorzystują śnieg, 
którego w tym roku pani zima 
nam nie oszczędziła.  ~n.a.
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OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru Chronionego kra-
jobrazu jeziora Lusowskiego 
i rzeki Samy – część Rumianek 
– dla obszaru IR6AG

Na podstawie art. 17 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym  / Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ za-
wiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Tarnowo Pod-
górne uchwały nr LXIII/ 626 
/2010 z dnia 19 stycznia 2010 
r. o przystąpieniu do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru Chronionego kra-
jobrazu jeziora Lusowskiego 
i rzeki Samy – część Rumianek 
– dla obszaru IR6AG

Celem zmiany planu jest 
umożliwienie do czasu wybu-
dowania kanalizacji, odprowa-
dzanie ścieków do zbiorników 
bezodpływowych.

Zainteresowani mogą zapo-
znać się z niezbędną dokumen-
tacją sprawy w siedzibie Urzę-
du Gminy Tarnowo Podgórne, 
pok. 11 oraz składać wnioski 
do wyżej wymienionego pla-
nu oraz strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Wnioski można składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tar-
nowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, 62-080 Tarnowo Podgór-
ne w terminie do dnia 12 marca 
2010 r. Wniosek powinien za-
wierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy

Organem właściwym do rozpa-
trzenia wniosków jest Wójt Gmi-
ny Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgór-
ne - Tadeusz Czajka

WZPGG.71442-1/10 Tarnowo Podgórne, dnia 1 lutego 2010 roku

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-

chomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmiana-
mi) podaję do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
OBRĘB Przeźmierowo

ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
Powierzchnia przeznaczona do wyłącznego używania przez Najemcę 
- 21,80 m2 
Powierzchnia przeznaczona do wspólnego używania – 79,20 m2

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Usługi medyczne

OKRES NAJMU Do 3 lat

OPIS NIERUCHOMOŚCI Zabudowana - budynek

CZYNSZ NAJMU 5,21zł / m2 ( opłata miesięczna) + VAT 

DODATKOWE OPŁATY
Najemca niezależnie od czynszu z tytułu najmu zobowiązany będzie 
uiszczać podatek od nieruchomości

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku najmu będzie waloryzowany, w 
oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług, ogłaszany przez 
prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i 
ustalenia czynszu za cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten 
dotyczy.

Wykaz wywieszono w dniach 9 lutego - 3 marca 2010 roku.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

WZPGN.72243-5/10 Tarnowo Podgórne, dnia 1 lutego 2010 roku

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-

chomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmia-
nami) podaję do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 1323/5

ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo, ul. Krańcowa

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 472 m2

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOSCI

Zieleń

OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka niezabudowana 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona pod zieleń 
przydomową.

CZYNSZ NAJMU Czynsz: 0,30 zł / m² (opłata miesięczna)+ 22 % VAT

DODATKOWE OPŁATY
Najemca niezależnie od czynszu z tytułu najmu zobowiązany będzie 
uiszczać podatek od nieruchomości

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku najmu będzie waloryzowany, w 
oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług, ogłaszany przez 
prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i 
ustalenia czynszu za cały rok następny po roku, którego wskaźnik 
ten dotyczy.

Wykaz wywieszono w dniach 9 lutego - 3 marca 2010 roku.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka
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ogłoszenia
WZPGG.72243-4/10 Tarnowo Podgórne, dnia 1 lutego 2010 roku

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 

2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW PO1P/00099730/0

OBRĘB Baranowo

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 222/185

ADRES NIERUCHOMOŚCI Baranowo, rejon ulicy Ametystowej 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 4.4840 ha (powierzchnia najmu 164 m2) 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Przeznaczona pod zieleń przydomową.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Zieleń

OKRES NAJMU Do 3 lat

OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka niezabudowana – urządzona zieleń

CZYNSZ NAJMU Czynsz: 0,30 zł / m2 (opłata miesięczna) + 22 %VAT

DODATKOWE OPŁATY Najemca niezależnie od czynszu z tytułu najmu zobowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości.

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku najmu będzie waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towarów i 
usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia czynszu za cały 
rok następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

Wykaz wywieszono w dniach 9 lutego - 3 marca 2010 roku. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

Odwołany Koncert
Uprzejmie informuję, że koncert Mirosława Szołtyska pla-

nowany na 24 stycznia 2010 r. został odwołany ze względów 
ode mnie niezależnych. Nadmieniam, że koncertem kolęd 

w kościele w Tarnowie Podgórnym oraz koncertem prywat-
nym w restauracji „Pod Lwem” chciałam sprawić wszystkim 
odrobinę radości w czasie kolędowania i karnawału. Wszyst-
kich zawiedzionym odwołanym koncertem serdecznie prze-
praszam.

~M. Nowak

WZPGN. 72243-7/10  Tarnowo Podgórne, dnia 9 lutego 2010 roku

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.), wykaz gruntu gminnego 
przeznaczonego do dzierżawy. 

WYKAZ GRUNTU GMINNEGO PRZEZNACZONEGO DO DZIERŻAWY
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW KW nr PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działki nr 1/29

ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 200 m2

Okres dzierżawy 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka niezabudowana 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa w 
obrębie ul. Rynkowej w Przeźmierowie zatwierdzonego Uchwała Rady Gminy nr XXI/155/1995 z dn. 28.11.1995 
część przedmiotowej działki przeznaczona jest pod stację gazową dla samochodów

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Stacja gazowa 

CZYNSZ DZIERŻAWNY 400,00 zł (płatna miesięcznie) + VAT

DODATKOWE OPŁATY Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać podatek rolny

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
DZIERŻAWY

Czynsz dzierżawny po upływie każdego roku dzierżawy będzie waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu 
cen, towarów i usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia 
czynszu za cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy

Wykaz wywieszono od dnia 9 lutego do 3 marca 2010 roku Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka
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 sport

Turniejem halowej piłki 
nożnej, który odbył się 10 
stycznia na hali sportowej 

OSiR w Tarnowie Podgórnym, 
rozpoczęła się druga runda VII 
Edycji Mistrzostw Sołectw Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Sportową 
rywalizację w halowej piłce noż-
nej wygrali piłkarze z Przeźmie-
rowa. W meczach finałowych 
zwycięska drużyna pokonała 
Tarnowo Podgórne 2:0 (bramki 
zdobyli Karol Raźniak i Andrzej 
Musiał) i Lusowo 2:1 (bramki dla 
Przeźmierowa zdobyli Andrzej 
Musiał i Andrzej Przybylak, a 
szczęśliwym zdobywcą jedynej 
bramki dla Lusowa był Robert 
Walczak).  

Tydzień później, również na 
hali sportowej OSiR w Tar-
nowie Podgórnym, odbył się 
VIII Turniej Sołectw Gminy 
Tarnowo Podgórne o Prze-
chodni Puchar Wójta Gmi-
ny w siatkówce. W zawo-
dach wzięło udział 10 drużyn, 
wśród których najlepszą dru-
żyną okazała się reprezenta-
cja Przeźmierowa.

~Ania Gibała

Mistrzostwa Sołectw 2009/2010

SOŁECTWO 
HALOWA PIŁKA 

NOŻNA
PIŁKA SIATKOWA

KLASYFIKACJA 
OGÓLNA

BARANOWO 8 (9 pkt.) 5 (12 pkt.) 8 (63 pkt.)

BATOROWO - - -

CERADZ KOŚCIELNY - - 11 (23,5 pkt.)

CHYBY - - -

GÓRA - 10 (8 pkt.) 9 (54,5 pkt.)

JANKOWICE - - 12 (22,5 pkt.)

KOKOSZCZYN 9 (9,5 pkt.) 9 (9,5 pkt.) 10 (33 pkt.)

LUSOWO 2 (15 pkt.) 3 (14 pkt.) 5 (88 pkt.)

LUSÓWKO 4 (14 pkt.) 4 (14 pkt.) 6 (80 pkt.)

PRZEŹMIEROWO   1 (17 pkt.) 1 (17 pkt.) 3 (98 pkt.)

RUMIANEK 6 (14 pkt.) 7 (12,5 pkt.) 1 (119 pkt.)

SADY 5 (12,5 pkt.) 6 (11 pkt.) 7 (78,5)

SIEROSŁAW - - -

SWADZIM - - -

WYSOGOTOWO 7 (11 pkt.) 8 (9,5 pkt.) 2 (99,5 pkt.)

TARNOWO 
PODGÓRNE

3 (14 pkt.) 2 (15 pkt.) 4 (89 pkt.)

WZPGG.71442-2/10 Tarnowo Podgórne, dnia 1 lutego 2010 roku

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 

2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
OBRĘB Ceradz Kościelny

ADRES NIERUCHOMOŚCI Ceradz Kościelny, ul. Plac Harcerski 2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Powierzchnia przeznaczona do używania przez Najemcę – 109,54 m2 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Usługi handlowe

OKRES NAJMU Do 3 lat

OPIS NIERUCHOMOŚCI Zabudowana - budynek

CZYNSZ NAJMU 6 zł / m2 ( opłata miesięczna) + VAT 

DODATKOWE OPŁATY Najemca niezależnie od czynszu z tytułu najmu zobowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku najmu będzie waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług, 
ogłaszany przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia czynszu za cały rok 
następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

Wykaz wywieszono w dniach 9 lutego - 3 marca 2010 roku. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

Zwycięzcy z 
Przeźmierowa

fot. archiwum
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  sport

Z własnego doświadczenia 
wiem, że jest to sport, wy-
magający nie tyle sprawno-

ści fizycznej, celnego oka i kon-
dycji, lecz skupienia, opanowania 
i cierpliwości. Strzelectwo jest 
ogółem aktywności związanej 
z użyciem broni palnej lub pneu-
matycznej, o charakterze sporto-
wym, rekreacyjnym, myśliwskim 
oraz bojowym. Czasem termin ten 
używany jest w odniesieniu do in-
nych typów broni, np. łuku i kuszy. 
Według ISSF trzema podstawowy-
mi rodzajami strzelania są: z kara-
binu (w postawie leżącej, klęczącej 
i stojącej), z pistoletu (w postawie 
stojącej) oraz strzelanie ze strzelb 
śrutowych do rzutków.  

Na terenie Gminy nie ma żadne-
go sportowego klubu strzeleckiego, 
a jedynym miejscem, gdzie moż-
na sobie postrzelać jest strzelni-
ca sportowa  Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Tarnowie Podgór-
nym. Bractwo powstało w 1996 r. 
w oparciu o ideę „Bóg - honor - 
Ojczyzna” i służy hasłu „Ćwicz 
oko i dłonie w Ojczyzny obro-
nie”. Czerpie ze średniowiecznych 
tradycji i ma na celu kultywowa-
nie dokonań przodków oraz popu-
laryzację strzelectwa sportowego. 
Szlachetna rywalizacja  nabiera  
znaczących wymiarów  szczegól-

S jak strzelectwo

nie podczas strzelania o tytuł Króla 
Zielonoświątkowego i Króla Żniw-
nego. KBS Tarnowo Podgórne na-
leży do Leszczyńskiego Okrę-
gowego Związku  Strzeleckiego 
oraz do Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich Rzeczypospo-
litej Polskiej. Wśród szczególnych 
osiągnięć strzeleckich należy wy-
mienić:  tytuł Zielonoświątkowe-
go Króla Okręgu Szamotulskiego 
zdobyty przez Stanisława Leitge-
bera, tytuł Mistrza Polski w strze-
laniu z trzech pozycji oraz brązo-
wy medal w strzelaniu z karabinka 
pneumatycznego zdobyte podczas 
Mistrzostw Polski Amatorów zdo-
byte przez Janusza Olszyka oraz 
pięć wygranych w Nocnym Strze-
laniu o Puchar Marszałka Okręgu 
Szamotulskiego przez: Stanisława 
Leitgebera (2001),  Renatę Macie-

jewską (2003), Krzysztofa  Cieśli-
ka (2004), Waldemara Maciejew-
skiego (2005) oraz Leszka Jerzaka 
(2006). Od kilku lat przy KBS Tar-
nowo Podgórne działa młodzieżo-
wa sekcja strzelecka, w której pod 
okiem instruktorów młodzi za-
wodnicy intensywnie trenują, cze-
go dowodem są coraz lepsze wy-
niki w ogólnopolskich zawodach 
strzeleckich. W swojej działalno-
ści KBS Tarnowo Podgórne poza 
organizacją imprez strzeleckich 
o charakterze otwartym, organi-
zuje również zabawy karnawało-
we, spotkania opłatkowe oraz Ligę 
Firm, w której stawką jest Puchar 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.

~Ania Gibała
źródło: www.tarnowo-podgorne.pl, 

www.tarnowo24.pl,  
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strzelectwo,  

http://kbstarnowo.w.interia.pl/

GKS „TARNOVIA” TARNO-
WO PODGÓRNE

W ostatnią niedzielę stycznia od-
był się Walny Zjazd Sprawozdaw-
czo-Wyborczy Gminnego Klubu 
Sportowego „TARNOVIA” Tar-
nowo Podgórne, na którym omó-
wiono pracę Zarządu w minionej 
pięcioletniej kadencji oraz wybra-
no nowe władze Klubu. 

Aktualny skład Zarządu: Grze-
gorz Wasielewski (prezes), Szy-
mon Jakubowski (wiceprezes), 
Piotr Broński (sekretarz), człon-
kowie: Jacek Kujawa, Wincenty 
Pawlaczyk, Krzysztof Sawicki. 

Komisja Rewizyjna: Zbigniew 
Szymański (przewodniczący), 
członkowie: Jacek Wojciechow-
ski, Wojciech Jakubowski.

GKS „TARNOVIA” TARNO-
WO PODGÓRNE

11 stycznia w sali sesyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu 
starosta Jan Grabkowski wręczył 
nagrody laureatom konkursu dla 
wyróżniających się młodych spor-
towców oraz trenerów i działaczy 
powiatu poznańskiego. Nagrodę 
otrzymał m.in. Prezes GKS „TAR-
NOVII” Tarnowo Podgórne Grze-
gorz Wasielewski. 

KOSZYKÓWKA
Za nami pierwsza runda MLS 

2009/2010. W obecnym sezonie 
coach’em trzecioligowej TAR-
NOVII jest Wojciech Płocini-
czak, dzięki któremu w sezo-
nie 2002/2003 TARNOVIA po 
raz pierwszy awansowała do II 
ligi. Najbliższe mecze koszyka-
rze TARNOVII rozegrają: 20.02, 
06.03, 10.03 (wszystkie o godz. 
16.00, w hali sportowej OSiR 
przy ul. Nowej 15 w Tarnowie 
Podgórnym).

~Ania Gibała

w skrócie • w skrócie • w skrócie
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  sport

Aktywny odpoczynek jest 
najlepszym sposobem 
na zregenerowanie or-

ganizmu po intensywnej nauce. 
Dlatego w pierwszym tygodniu 
ferii Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Tarnowo Podgórne zorganizował 
pięć turniejów dla dzieci i mło-
dzieży w takich dyscyplinach jak: 
piłka nożna, wieloboju sprawno-
ściowym, dart (lotki) oraz tenis 
stołowy. Największą popularno-
ścią cieszył się turniej piłki noż-
nej chłopców ze szkół ponad-
podstawowych. Wzięło w nim 
udział sześć drużyn rywalizują-
cych ze sobą w systemie „każ-
dy z każdym”. Zwyciężył zespół 
NO NAME w składzie: Mateusz 
Kęsa, Adrian Thomas, Przemy-
sław Thomas, Arkadiusz Thomas, 
Dariusz Szopka, Jakub Jezierny, 
Karol Mrowiec. Zwycięzcy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, słody-
cze oraz maskotki Lwa Tarnusia. 
W turnieju piłki nożnej chłopców 
ze szkół podstawowych pierwsze 

miejsce przypadło drużynie FC 
TARNOVIA w składzie: Kamil 
Szustakiewicz, Wiktor Klijewski, 
Adrian Mądroszyk i Kamil Matz. 

Pozostałe wyniki przedstawiają 
się następująco: 

w konkurencji wielobój 
sprawnościowy chłopców: 

1 miejsce -  Maciej Szymankie-
wicz  

2 miejsce - Wiktor Klijewski 
3 miejsce - Kasper Łęszczak  
w konkurencji dart: 
1 miejsce - Kamil  Matz 
2 miejsce - Marcel Łęszczak 
3 miejsce - Jakub Posłuszn 
w konkurencji tenis stołowy: 
grupy do lat 11: 
1 miejsce - Wiktor Klijewski 
2 miejsce - Kami Matz  
3 miejsce - Marcel Łęszczak 
grupy powyżej 11 lat: 
1 miejsce -  Sebastian Dalkow-

ski 
2 miejsce - Mateusz Budziak 
3 miejsce - Kasper Łęszczak 

~na

Zimowe ferie  
na sportowo

W pierwszej części sezo-
nu kręglarskiego, za-
wodnicy Alfy Vector 

zdobyli kilka wartych odnotowa-
nia osiągnięć. 

W odbywających się we wrze-
śniu w Gostyniu, Mistrzostwach 
Polski w tzw „Sprintach” panowie 
z „Alfy” okazali się bezkonkuren-
cyjni. Złoto zdobył Leszek Tor-
ka, który w finale pokonał kolegę 
z drużyny – Jarosława Michalaka. 
Wśród pań na najniższym stopniu 
podium zawody skończyły: Judyta 
Jóźwiak z „Alfy” oraz – na co dzień 
występująca w drużynie z Tarnowa 
Podgórnego – zawodniczka „Czar-
nej Kuli” Izabela Torka.

Kolejną mistrzowską imprezą 
były odbywające się w grudniu na 
kręgielni w Tomaszowie Mazo-
wieckim Mistrzostwa Polski par 
i mikstów. Wśród pań mistrzow-
ski tytuł zdobyły Barbara Danek 
i Izabela Torka. Wśród panów o 
ogromnym pechu mogą mówić 
kręglarze „Alfy”, którzy zajmując 
trzecie miejsce - Michał Grędziak 
i Jarosław Bonk (1153 kręgle) i 
czwarte - Leszek Torka i Jarosław 
Michalak (1149) przegrywali lep-
sze lokaty o „włos”. Złoto zdoby-
li kręglarze „Tucholanki” Tucho-
la (1157), a srebro „Polonii 1912” 
Leszno (1154).

Kilka sukcesów odnieśli także 
młodsi zawodnicy „Alfy” - Pa-
trycja Kicińska, Julia Kita, Liwia 
Strzelczak i Jakub Cwojdziński, 
którzy w swoich kategoriach sta-
wali na podium w różnych, moc-
no obsadzonych turniejach.

Odmienne nastroje panują na 
półmetku sezonu kręglarskie-
go w żeńskiej i męskiej drużynie 
„Alfy”. Panowie, dzięki już drugiej 
w tym sezonie wygranej z najgroź-
niejszym rywalem do zdobycia ty-
tułu – „Polonią 1912” – przewodzą 
w ligowej tabeli i mają duże szanse 
na obronę mistrzowskiego tytułu. 
Natomiast panie, grając ze zmien-
nym szczęściem, znajdują się po-
środku stawki.  ~na

Wokół (kręglarskich) 
torów 

Pięć turniejów dla dzieci  
i młodzieży zorganizował w czasie 
ferii tarnowski OSiR.
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Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 652 50 69, 604 372 440, resoremlein@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka:  Występ Mażoretek podczas Spotkania Noworocznego, fot. J. Pluciński 

DAM PRACĘ
Szukam opiekunki do dziecka (18m) 8 go-
dzin dziennie, Podolany, tel. 605 67 42 40.

Opiekunkę na kilka godzin dziennie do 
9-cio miesięcznej dziewczynki, Prze-
źmierowo, tel. 600 674 392.

Roczny Mikołaj z Lusówka szuka bab-
ci lub cioci, która zaopiekuje się nim gdy 
mama będzie w pracy. Tel. 503 630 342

Biuro rachunkowe zatrudni absolwentów 
szkół ekonomicznych. Kobylniki, ul. Sza-
motulska 26, tel. 61 8482 602

Szukam Pani na emeryturze lub studentki 
do opieki nad dzieckiem. tel. 607 152 077

Poszukuję Pani do sprzątania - Lusowo. 
tel. 604-195-403

Pani do sprzątania domu w Baranowie 
tel. 507 030 307

Poszukujemy ciepłej i kochanej „Cioci” do 
opieki nad naszym pięcioletnim synkiem. 
Praca na pełen etat od poniedziałku do 
piątku w Tarnowie Podg. Mamy też pra-
wie czteroletniego synka, który uczęsz-
cza do przedszkola. Rozpoczęcie pracy 
od marca. Zainteresowane Panie proszę 
o kontakt tel. 661 972 136.

Przyjmę pracownika (od marca) z prawem 
jazdy kat. B i umiejętnością remontów 
mieszkań, tel. 605 512 392.

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Mło-
dzieży „Iskierka Nadziei” w Jankowicach 
poszukuje korepetytorów z następują-
cych przedmiotów: fizyka, matematyka, 
chemia, jęz. angielski, jęz. niemiecki. Mile 
widziane przygotowanie pedagogiczne. 
Kontakt: tel. 61 8147 892 lub kom. 662 
908 760

SZUKAM PRACY
Zaopiekuję się dzieckiem w domu 2-5 lat, 
Przeżmierowo, tel. 603 180 120.

Sprzątanie mieszkań, domów, tel. 692 
689 230.

Posprzątam dom, mieszkanie, tel. 667 
284 566

Posprzątam mieszkanie, tel. 513 462 806.

Posprzątam dom w Przeźmierowie 15 zł/
godz. tel. 721 048 573.

Wizażystka – szuka pracy, tel. 501 560 113.

Doświadczona opiekunka do dziecka od 
zaraz. Tel. 724 030 034

Podejmę się sprzątania, Przeźmierowo, 
Baranowo - 504 871 024

Szukam pracy, wykszt,. średnie, podsta-
wowa obsł. komputera, prawo jazdy B - 
504 871 024

Kobieta lat 34 podejmie pracę w Prze-
źmierowie, tel. 693 87 32 71.

Szukam pracy biurowej 1/2 etatu. Obsłu-
ga urządzeń biurowych, prawo jazdy kat. 
B, Język Angielski, tel. 602 891 775.

Młody, ambitny chłopak podejmie się 
jakiejkolwiek pracy na terenie Tarnowa 
Podgórnego i okolic, tel. 781 047 157

Studentka I roku (Zdrowia Publicznego, 
zaocznie: piątek, sobota niedziela) po-
dejmie pracę, kontakt: tel. 724 785 265, 
e-mail fajny_pioesek@buziaczek.pl

Szukam pracy. Rozliczę, wypełnię ZE-
ZNANIE ROCZNE ZA 2009 r..Przygotu-
ję dokumenty do Urzędu Skarbowego 
o zwrot VAT za materiały budowlane. 
Poprowadzę kadry i księgowość na zlece-
nie. Skoryguję zawiadomienia o błędach 
z ZUS. Tel. 796 128 528.

Koleżance 
Helenie Opałka 

wyrazy szczerego 
współczucia z powodu 
śmierci synowej Renaty 

składają Zarząd  
i Członkowie Klubu Seniora 

w Tarnowie Podgórnym

Naszemu Koledze 
Mirkowi Opałce 

najszczersze wyrazy 
współczucia z powodu żony 

składają Koledzy z OSP 
Tarnowo Podgórne

Naszej Koleżance 
Grażynie Nawrot 

najszczersze wyrazy 
współczucia z powodu 

śmierci Ojca 

składają Przewodnicząca 
Rady Gminy Ewa 

Noszczyńska - Szkurat wraz 
z Radnymi i Wójt Gminy 

Tadeusz Czajka  
z pracownikami  
Urzędu Gminy

Naszej Koleżance 
Ewie Jurasz 

Radnej Gminy Tarnowo 
Podgórne najszczersze  
wyrazy współczucia z 

powodu śmierci Teściowej 

składają  
Przewodnicząca Rady 

Gminy Ewa Noszczyńska - 
Szkurat wraz z Radnymi i 

Wójt Gminy Tadeusz Czajka 
z pracownikami Urzędu 

Gminy

Jesteśmy wiodącym producentem mebli biurowych w Polsce.
Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiskach:

•		STOLARZ    		•		ŚLUSARZ
Kandydatom oferujemy:
	 •	 Stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie,
	 •	 Możliwość przyuczenia do zawodu oraz dokształcania się,
	 •	 Atrakcyjne warunki zatrudnienia
Podania prosimy przesyłać na adres : Fabryka Mebli BALMA SA, ul. 
Poznańska 167, 62-080 Tarnowo Podgórne , Dział Kadr lub na adres 
e-mailowy kadry@balma.com.pl
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacyjnego .”

Jesteśmy wiodącym producentem mebli biurowych w Polsce.
Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiskach:

SPECJALISTA DS. KADR i PŁAC
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie,
-  znajomość przepisów prawa pracy, ZUS oraz ustawy o podatku  

dochodowym od osób fizycznych,
- dobra znajomość obsługi komputera, w tym programu Płatnik oraz Excel
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – minimum 2 lata
- mile widziana znajomość modułu Płace i Kadry firmy Agrobex 

Wybranej osobie, która dołączy do naszego zespołu , oferujemy atrakcyjne warunki wynagradzania, ciekawą 
pracę w młodym, dynamicznym zespole  oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Podania prosimy przesyłać na adres : Fabryka Mebli BALMA SA, ul. Poznańska 167, 62-080 Tarnowo Podgórne , 
Dział Kadr lub na adres e-mailowy kadry@balma.com.pl
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacyjnego .”

Poszukuję pani do zajęcia się domem (6-8h) 2 razy  
w tygodniu, miejsce pracy - Chyby, ul. Rózana  

- tel. 509 320 500

POSZUKUJ¢ PANI
DO ZAJ¢CIA SI¢ DOMEM

(6-8h) 2 RAZY W TYGODNIU
MIEJSCE - CHYBY, ul. Ró˝ana

tel. 509 320 500

dla 5 miesięcznego dziecka
w Tarnowie Podgórnym

512 009 011
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-  bramy z mikroprofilowaniem

BRAMY GARAŻOWE

DRZWI ZEWNĘTRZNE

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR! Profil 6-komorowy

w cenie 3-komorowego!

Nowość!

biuro@dobreokna.poznan.pl, kom. 602 150 364

Tarnowo Podgórne
Pl. Margaretek 17/1 (Os. Zielony Gród) 
061 670 77 49;  502 525 816

- oczyszczanie; depilacja
- pedicure i manicure
- mikrodermabrazja diamentowa
- strzy˝enie; farbowanie; modelowanie

SALON URODY kosmetyka i fryzjerstwo

Profesjonalnie i w przyst´pnej cenie
                   – sprawdê!!!

SALON URODY kosmetyka i fryzjerstwo

NAUKA
JAZDY

KURSY PRAWA JAZDY KAT. B
66 44 99 032

Wykłady w Przeźmierowie lub w Poznaniu
Badania lekarskie i materiały do nauki w cenie.

Samochód z KLIMATYZACJĄ !!!

Odbieram kursantów z domu

Jazdy po trasach egzaminacyjnych !

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

517 761 020

- szpachlowanie
- malowanie
- ocieplenia
- płytki
- adaptacje poddaszy
- panele
- płyta N-G
- instalacje co, wod-kan

SÓL DROGOWA 
ZimOWe utRZymAnie teRenu 

tel. 604 613 789

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 107 (na przeciwko Chaty Polskiej)
pn. - pt. 9 do 20, sob. 9 do 18

     tel. 602 227 288

AUTO BŁYSK - MYjniA ręcznA

MYCIE JUŻ 
OD 10 ZŁ!!!

FOTOGRAF
Fotogra�a ślubna
Sesje plenerowe
Reportaże z uroczystości
605 188 010
www.twojfotograf.com

Krzysztof

               Ratajczak

Ekskluzywne meble
* Ceny producenta * 

* Najwy˝sza jakoÊç *
tel. 514 519 924
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ZAPRASZA NA KURS NAUKI JAZDY ,,B"
• CENY KONKURENCYJNE, RATY

• INDYWIDUALNA NAUKA

OSK „DRIVE"
ALDONA DERAK

INFORMACJE: 505-139-775

DREWNO OPA¸OWE
KOMINKOWE-BUKOWE

STEMPLE DREWNIANE 3 mb

tel. 605 74 84 22
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PRZYCHODNIA LEKARKA

MED-LUX

tel. 61 8163 900, 910, 914
ul. Rynkowa 63, Przeêmierowo

www.med-lux.poznan.pl
med-lux@med-lux.poznan.pl

US¸UGI ODP¸ATNE OFERUJÑ RÓWNIE˚
CHIRURG PRZEWODU POKARM.

GINEKOLOG PO¸O˚NIK
CHIRURG ONKOLOG

CHIRURG NACZY¡
ENDOKRYNOLOG

RADIOLOG

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PORADNI I PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH
W RAMACH UMOWY Z NFZ PRZYJMUJÑ LEKARZE SPECJALIÂCI:

NEUROLOG dr med. El˝bieta Przedpelska - Ober
ALERGOLOG  dr med. Iwona Steiner, poradnia wykonuje testy alergiczne 

i prowadzi odczulania
LARYNGOLOG dr med. Piotr Dàbrowski
 dr Dorota So∏tysiak
od 1 marca w PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ wykonaç mo˝na
BADANIA ENDOSKOPOWE zatok, uszu, gard∏a i krtani wraz z wydrukiem obrazu

DERMATOLOG  dr Dorota Gajewska, w poradni wykonuje si´ zabiegi krio 
i elektrokoagulacji, prowadzi si´ hodowl´ grzybów

CHIRURG  dr Marek Sto˝ek, w poradni wykonaç mo˝na drobne zabiegi chirurgiczne 
wraz z badaniem histologicznym

REUMATOLOG  dr med. Ma∏gorzata Urbaniak
tak˝e porady z zakresu osteoporozy

ORTOPEDA dr med. Wojciech Gruszka
KARDIOLOG  dr El˝bieta Walkowiak, w poradni wykonaç mo˝na kardiologicznà 

diagnostyk´ przedszpitalnà w postaci badania ECHO, holtera EKG i ciÊnienia 
t´tniczego oraz prób´ wysi∏kowà na bie˝ni

OKULISTA  dr El˝bieta Sieƒko, w poradni przeprowadza si´ pe∏ne podstawowe 
badania okulistyczne: ostroÊç wzroku, dno oka, pole widzenia i badanie 
ciÊnienia Êródga∏kowego

W NASZYCH PRACOWNIACH WYKONAå MO˚NA
• Pe∏en zakres badaƒ laboratoryjnych krwi i moczu
• RTG koÊci, klatki piersiowej, kr´gos∏upa i zatok
• USG jamy brzusznej, tarczycy, piersi, w´z∏ów ch∏onnych
• USG stawów

WSZYSCY LEKARZE SPECJALIÂCI OFERUJÑ RÓWNIE˚ US¸UGI ODP¸ATNIE
LEKARZE MEDYCYNY PRACY PRZEPROWADZAJÑ BADANIA OKRESOWE,

PROFILAKTYCZNE ORAZ KONTROLNE
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PUNKT PRZEDSZKOLNY „BAŚNIOWA KRAINA”

Tarnowo Podgórne, Osiedle Zielony Gród
ul. Sasankowa 29

ZAPRASZA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT
DO BAŚNIOWYCH KOMNAT!

• ZAPISY TRWAJĄ •

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

TEL. 602 327 104
przedszkoleipraca@interia.pl

• U NAS DZIECI BAWIĄ SIĘ I UCZĄ
• CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIE
• SPĘDZAJĄ AKTYWNIE CZAS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
  (W BEZPIECZNYM OGRODZIE PRZY PRZEDSZKOLU)
• NAJMŁODSZYCH ZAPRASZAMY DO KLUBU MALUCHA

E
K
S
P
O
Z
Y
C
J
A

“KEP”
M E B L E
• KUCHENNE
• ZABUDOWA WN¢K

SZAFY SUWANE
Sady, ul. Lusowska 2, tel. 0 693 313 435

droga Sady-Lusowo

 POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE

• SZYBKIE USTERKI
• PRZYŁĄCZA WOD-KAN

tel. 0791 226 432, 0609 899 050

061 814 27 12 

tel. 61 8 142 712
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo

NOWY SKLEP!
Przeźmierowo
- PASAŻ

pn.-pt. 9-18
sob. 9-14
tel. 61 652 46 81

Pełen asortyment rzeczy 
niezbędnych dla dziecka, 

niemowlaka! Rozmiary 0-164

tel. 602 891 775

• CZĘŚCI SAMOCHODOWE
• OLEJE, FILTRY, SMARY, PŁYNY
• EKSPLOATACYJNE
• MECHANIKA SAMOCHODOWA
•  OPONY (wymiana, wulkanizacja) 

osobowe, ciężarowe, rolnicze

SZAFY WNĘKOWE,  
GARDEROBY, KUCHNIE

NOWE CENY
 

MEBLE NA WYMIAR
BEZPŁATNY POMIAR, WYCENA, PROJEKT

UBEZPIECZENIA

Poznańska 33
Tarnowo Podgórne

(przy wiadukcie)

61 670 99 12, 662 099 244, 606 502 185

- OC, AC, NNW
- AUTO SZYBY
- DOMY, MIESZKANIA
-  TURYSTYCZNE
- BIZNESOWE
- GRUPOWE
- NA ŻYCIE

SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE
w TARNOWIE PODGÓRNYM

Sprzeda

GRUNT W TARNOWIE PODGÓRNYM
przy ulicy Roketnickiej 21A o pow. 1.0499 ha oraz 0,3699 ha wraz z NIEURZĄDZONĄ DROGĄ 

DOJAZDOWĄ. GRUNTY ZABUDOWANE BUDYNKAMI UŻYTKOWYMI ROLNICZO (magazyn 
zbożowy, metalowe silosy zbożowe, wiata, garaż, warsztat z biurem i pomieszczeniem 

socjalnym oraz stodoła). Rok BUDOWY W/W BUDYNKÓW lata 1960-te
PEŁNE UZBROJENIE

CENA 2.000.000 złotych
tel. kont. 0 693 104 921

LAKIEROWANIE
PROSZKOWE

(tylko na czarno)

SZYBKO!

TRANSPORT
∏adownoÊç 1,5t
2,5 x 1,8 x 1,5m

501 616 341
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NISZCZENIE MCHU W BRUKU
NISZCZENIE MCHU W TRAWIE

CI¢CIE DRZEW KRZEWÓW
OPRYSKI NA OWADY I GRZYBY

CI¢CIE ˚YWOP¸OTU
25 z∏/godz. + koszty

konsultacje w ogrodzie 50 z∏

AGROTECHNIK
696 916 613

Zakres usług �rmy:
• Świadectwa energetyczne
  budynków, lokali 
  PROMOCJA CENOWA !!!
• Pomiary, odbiory
  instalacji elektrycznych,
• Pomiary, badania natężenia
  oświetlenia - ogólnego,
  stanowiskowego, awaryjnego,
• Montaż, naprawa
  instalacji elektrycznych.

ENERGO WINSTAL
mgr inż. Michał Wieland

Chludowo, ul. Za Parkiem 10
tel. 502 460 544

www.energo-winstal.pl
e-mail: info@energo-winstal.pl

DOJAZD DO KLIENTA

BEZINWAZYJNE RESETOWANIE
GENÓW M¸ODOÂCI

tel. 506 109 887

*GEODETA*
607 644 710
Oddam w najem 
plac 1400m2, 

600m od giełdy 
samochodowej.

796 135 084

Kontakt: 693 435 363

Sprzedam dzia∏k´ budowlanà
na Osiedlu Graczykowym 728 m2

pe∏ne uzbrojenie

tel. 888 421 005

Tynki maszynowe
Tanio-profesjonalnie

Tanio-profesjonalnie
tel. 888 421 005

Montaż płyt G-k
Szpachlowanie

KAŹMIERZ, RYNEK 5/2
(PAWILON)

NOWY SKLEP
OUTLET

ODZEŻ ANGIELSKA

KOŃCÓWKI
SERII

Tel. 515 165 245

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA
DWUPOKOJOWE W BLOKU PRZY

UL. OWOCOWEJ W TARNOWIE PODG.

SPRZEDAM DZIA¸K¢
BUDOWLANÑ W DOPIEWCU
10 KM OD POZNANIA 682 m2 CENA 70 tys.

KONTAKT 504-950-107

Ceradz Dolny, ul. Powstańców Wlkp. 40
tel. 61 896 42 18, 603 126 537

T¸UMACZENIA
PRZYSI¢GŁE

I TECHNICZNE
angielski • niemiecki

francuski • holenderski
włoski • hiszpaƒski

Rehabilitacji dzieci
z problemami neurologicznymi
Usprawnianie osób dorosłych

62-081 Przeêmierowo, ul. CzereÊniowa 48, tel. 61 653 49 90, tel. kom. 602 243 796
www.falmed.pl; e-mail: falmed@falmed.pl

Oferujemy dobrà,
indywidualnà terapi´:

• wczesna interwencja u niemowlàt,
• mózgowe pora˝enie dzieci´ce,
• leczenie zespołów bólowych,
• skolioza,
• zabiegi fizykoterapeutyczne.

OÊrodek Rehabilitacji Ruchowej

WYNAJMĘ BUDYNEK  
I DZIAŁKĘ (3100 m2)  

NA 23 PAŹDZIERNIKA W 
TARNOWIE PODGÓRNYM 

TEL. 501 94 93 06

MATERIA Y̧
BUDOWLANE
cement, wapno, siporex, ceg∏a,
styropian, we∏na, kleje, pianki,

p∏yty G-K, profile, gwoêdzie

LUSOWO, ul. Poznaƒska 50
0606 988 783, 0697 830 647

www.lusowo.republika.pl
kolbo1@wp.pl

INSTYTUT GLAMOUR
h o t e l     r e s t a u r a c j a     s p a

62-081 Przeêmierowo, u l .  Rynkowa/Łanowa
tel. +48 61 814 15 35, e-mail: spa@instytut-glamour.pl, www.instytut-glamour.pl

h o t e l   r e s t a u r a c j a   s p a

Dnia 7 marca w Instytucie Glamour
Przeêmierowo Rynkowa/Łanowa

odb´dzie si´
darmowa diagnostyka

osób z dolegliwoÊciami układu
kostno-stawowego i mi´Êniowego

• ZESPÓŁ BÓLOWY KR¢GOSŁUPA
• BÓLE STAWÓW

• STANY POOPERACYJNE
• WADY POSTAWY U DZIECI

• STANY POURAZOWE

zaprasza
mgr rehabilitacji B. Starota

Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt telefoniczny 61 814 15 35

lub bezpoÊrednio w recepcji Instytutu Glamour.
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Po tanie leki 
     i kosmetyki

do APTEKI TARNOWSKIEJ
ul. Poznańska 82b, Tarnowo Podgórne

AKCJA RABATY na kosmetyki renomowanych � rm
Niższe ceny na leki kardiologiczne, na astmę i cukrzycę

Szeroki wybór, atrakcyjne nowe promocje
Szybka realizacja leków recepturowych

Zebrane punkty wymień na nagrody lub inne - informacja w aptece

ZAPRASZAMY!  PT-PT 8-20, SOBOTA 8-16

wstąp

DREWNO KOMINKOWE
WIÂNIA - JAB¸O¡

SPRZEDAM
TEL. 61 814 48 94

PRZYGOTUJ CIA¸O NA LATO
Zabiegi od˝ywczo-uj´drniajàce
  • masa˝ kosmetyczny cia∏a, twarzy, szyi i dekoltu: 80 z∏

Zabiegi detoksykujàco-wyszczuplajàce
(peeling, maska, folia, serum)
  • guam-b∏oto algowe: od 50 z∏
  • maska ze z∏otem, glinkà i jedwabiem: od 50 z∏
Zabiegi dotleniajàco-przeciwzmarszczkowe
na twarz, szyje i dekolt
  • koenzym Q10, wit. C, z∏oto (peeling, masa˝, maska, serum): 60 z∏

ZAPRASZAM!
„TERAPIA MASA˚EM”
Daria Stró˝yk
tel. 660 882 178

Zapisy pn.-pt. 9-18
Przeêmierowo, ul. Borówkowa 1

 ANTYKI
MEBLE STYLOWE
BIBELOTY
Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 42

tel. 0518 604 518
0505 006 928

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

061 8146 217, 061 8262 301
0607 568 308

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

BUDOWLANO
- WYKOŃCZENIOWE
• elewacje
• docieplanie poddaszy
• docieplanie domów
• zabudowa Nida-Gips
• układanie pozbruku
• montaż paneli
i inne

0600 45 37 27

POGOTOWIE 
KOMPUTEROWE
Zadzwoń jeśli potrzebujesz pomocy!
Naprawa notebooków i komputerów

stacjonarnych.

FACHOWY SERWIS
24H SIEDEM DNI W TYGODNIU

Tel. 509 840 839
www.gsoft.com.pl

Poleca pełną obsługę księgową i podatkową:

Licencja na prowadzenie ksiąg
rachunk. nr 2098/97

Swadzim, ul. Lipowa 9/3
tel./fax 61 814 14 37

61 814 17 16

• prowadzenie ksiàg handlowych, ksiàg przychodu 
   i rozchodu, rycza∏tu, podatku VAT,
• kadry, pa∏ce, rozliczenia z ZUS,
• sporzàdzanie zeznaƒ rocznych,
• doradztwo finansowo-ksi´gowe.

USŁUGI
OGRODNICZE
• Piel´gnacja, porzàdkowanie
   ogrodów, opryski
• Zak∏adanie i koszenie trawników
• Wycinka, ci´cie drzew
• Wywóz ga∏´zi, traw, itp.

0604 116 657

FACHBUD
• Usługi CIESIELSKIE (więźba dachowa, wolne terminy!)
• Usługi DEKARSKIE
• REMONTY I ARANŻACJE DACHÓW
• Papy TERMOZGRZEWALNE
• PODBITKI DACHOWE
• ODŚNIEŻANIE DACHÓW

tel. 500 31 71 02

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

elewacje, docieplenia
docieplanie poddaszy
płyty G-K
układanie POZ-BRUKU
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tel./fax 61 29 56 204, kom. 607-85-32-85
www.euro-biuro.pl

• kompleksowa obs∏uga fi rm
• obs∏uga klientów indywidualnych
•  wype∏nianie wniosków

o zwrot ró˝nicy Vat 
(remont lub  budowa domu)

ROZLICZENIA ROCZNE - PIT

NISKIE CENY

Gabinet Stomatologiczny

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

Przeêmierowo, ul. Go∏´bia 11, tel. 61 814 27 76, 609 131 749 

MATEMATYKA 
- przygotowanie do matury, 

egzaminów i kolokwiów.

Tel. 602 450 420

PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71

-GEODETA-
509 553 381

INSTALACJE GRZEWCZE
WOD-KAN I GAZOWE

605 203 906, 61 896 47 72
Rzetelnie i fachowo

NOWY
SK¸AD OPA¸U

SPRZEDA˚ W¢GLA
Batorowo, ul. Stefana Batorego 46

tel. 507 013 325, 602 573 144
WYSOKA JAKOÂå, NISKIE CENY
*transport gratis

PROJEKTY
BUDOWLANE
tel. 696 652 120, 501 513 455

wojtek.jed@wp.pl

Agencja PZU

AGENCJA
W BARANOWIE

Dojazd

do klienta

na telefon

PROMOCJE:
- ZzZ 60% OC = 60% AC
- Domy i mieszkania -20%
- Nowe OC -25%
- Lepsza cena -20% w OC i AC

Mieczys∏aw Paczkowski
ul. Wspólna 5

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

tel. 791 611 757

KREDYTY HIPOTECZNE
GOTÓWKOWE

www.MojeFinanse24.com.pl

DOJAZD DO KLIENTA

tel. 691 014 158 lub 783 706 744

Kompleksowe wykańczanie wnętrz
Docieplanie budynków

Usługi instalacyjne i elektryczne
Konkurencyjne ceny

profesjonalnie • solidnie

P Y̧TKARSTWO

tel. 0880 270 510www.tura.pl

Artykuły reklamowe
z nadrukiem lub bez

At
ra

kc
yj

ne
 ce

ny
!

Zapraszamy na naszą stronę internetową.

Poznań, ul. Dąbrowskiego 189
kom.  502 065 580, biuro@tura.pl

ANGIELSKI KOREPETYCJE
szkoła podstawowa, gimnazjum

tel. 792 85 06 04
Możliwość dojazdu

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 67 60 41

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI
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62-080 SWADZIM, UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228

TEL/FAX  61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
DORADZTWO, KREDYTY

DOM 270m2 
– TARNOWO PODGÓRNE

GRUNT ROLNY 1-2,4 ha 
– GAJ WIELKI

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, soboty 8.00 - 13.00

Skup złomu i makulatury:
gruby, mieszany - cena dnia

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV

GMINNA SPÓ¸DZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
STOLARKA BUDOWLANA

W¢GIEL
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

• dowóz bezpłatny
   od 1 tony na terenie gminy
• również węgiel 
  w workach, drewno 
  i brykiet na rozpałkę

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

0602 190 014   061 652 40 00
061 814 20 41

Organizujemy: 
• wesela, jubileusze 
• imprezy okolicznościowe, 
• imprezy integracyjne, 
• catering na uroczystości 
   rodzinne.

tel. 605 320 413
krzysztofmizera-mrow@wp.pl

Podane Ze Smakiem

Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

 
 

 
ul. 23 Października 59a  

Tarnowo Podgórne (obok marketu Dino) 
tel. 061 8146081 
Godziny otwarcia: 

Pn – Pt: 8.00 – 19.00 
  Sob:       8.00 – 14.00 

Bardzo atrakcyjne ceny 
Leki gotowe i receptura. 

Insuliny i leki kardiologiczne po obniżonych cenach. 
Wiele korzystnych promocji. Tańsze zamienniki. 

Zbieraj punkty, wybieraj prezenty. 

Zapraszamy !!! 

Sklep dziecięcy „PEREŁKA”
zaprasza

CENY KONKURENCYJNE !!!

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 91, tel. 61 814 66 65
pon.-pt. 10.00 -17.00, sobota 9.00 - 14.00

W sprzedaży:
- odzież dziecięca i niemowlęca
- wyprawki dla niemowląt
- pościele, rożki, kocyki
- łóżeczka drewniane,
  turystyczne, kojce
- foteliki samochodowe,
  spacerówki

W ofercie także:
- akcesoria do chrztu św.
- akcesoria do komunii św.
• wianki, świece (i inne dodatki)
• ubrania komunijne dla chłopców
• sukienki wizytowe dla dziewczynek
• obuwie komunijne chłop. i dziewcz. TANIO
• komże dla ministrantów
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA 
NA ALBY KOMUNIJNE NA WYMIAR

WIZAŻYSTKA
profesjonalny makijaż

dobre kosmetyki
501 560 113

SZAFY
GARDEROBY
518 066 068

• us∏ugi dêwigami do 40 ton
• wynajem koparek 
  i koparko-∏adowarek
• roboty ziemne
• instalacje zewn´trzne
  wodno -kanalizacyjne

ul. Szkolna 23
62-081 Chyby k/Poznania
tel./fax 61 814 28 16
kom. 603 975 968
krawczyk@grupakrawczyk.com

www.grupakrawczyk.com

Rejestracja i kontakt telefoniczny
tel. 0-500 097 501

od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 8:00-18:00

NOWOCZESNA STOMATOLOGIA DLA CAŁEJ RODZINY

GABINET STOMATOLOGICZNY
MED-LUX 

Dorota Handschuh
Lekarz Stomatolog

Specjalista Stomatologii 
Ogólnej i Protetyki 
Stomatologicznej

Przeźmierowo ul. Rynkowa 63
Rejestracja tel. 0-500 097 501

tel. 604 434 139

TANIO!
Kompleksowo
układamy
kostkę brukową
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HOTEL DLA PSÓW
oraz MINI ZOO

- lamy, ptaki, kucyki
0506 777 719
0602 385 955
gmina Tarnowo Podgórne

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

www.magos.prv.pl
0602 385 955
0605 889 818

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93

BUDOWA DOMÓW
REMONTY KOMPLEKSOWO
MALOWANIE • P¸YTKI
NIDA-GIPS • PANELE

INSTALACJE WOD,KAN
ZIMÑ TANIEJ

kom. 609 668 631

KAMI¡SKI TRANSPORT

601 76 25 84

Us∏ugi HDS-em
Za∏adunek i wywóz gruzu, Êmieci, ziemi, itp.
Karczowanie, niwelacje, wykopy, rozbiórki
Transport ziemi, pod∏o˝a trawnikowego
Piasek, ˝wir, prace porzàdkowe
Kr´gi betonowe

US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis
tel. 508 610 256
oraz KÄRCHER

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

MYCIE OKIEN

508 610 256

US¸UGI POGRZEBOWE

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 061 814 66 65, 0503 053 585

PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

TRUMNY
ZASI¸KI POGRZEBOWE
KRZY˚E, NAPISY
NAGROBKI
CH¸ODNIA

J¢ZYK FRANCUSKI
lekcje, korepetycje dla m∏odzie˝y

szkó∏ podstawowych
i Êrednich z francuskiego. Mo˝liwy dojazd.

tel. 602 65 77 65

WYPRZEDA˚
LAMP Z KO¡CÓWEK

KOLEKCJI

WYPRZEDA˚
LAMP Z KO¡CÓWEK

KOLEKCJI

Markslojd Sp. z o.o.
ul. Batorowska 24, 62-070 Dąbrowa k. Poznania

tel. 061 849 90 14, fax 061 894 35 00, handel@markslojd.pl, www.mlampy.pl ZAPRASZAMY!

w soboty:
20 lutego 2010
13 i 27 marca

17 i 24 kwietnia
15 i 29 maja

W siedzibie firmy Markslojd Sp. z o.o. w Dąbrowie,
ul. Batorowska 24, w godz. 9.00 – 14.00

Już od marca oświetlenie zewnętrzne i ogrodowe!
W maju polecamy oświetlenie dziecięce!

MARMETAL
PŁOTY KUTE, BRAMY, BALUSTRADY

OGRODZENIA Z SIATKI
(możliwość cynkowania i malowania proszkowego)

Przeźmierowo, ul. Leśna 58
tel. 501 865 323

061 814 16 95, 061 816 15 07

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

TECHNIKA
GRZEWCZA

Ryszard Troszak

ul. Przecławska 3a, Żydowo
tel. 888 416 521

Inwestycje wod-kan-gaz-co., gaz
Nowe technologie, Naprawy

Profesjonalne Systemy
Nawadniające

ANGIELSKI
KOREPETYCJE

Gmina Tarnowo Podgórne

Możliwość dojazdu
tel. 664 083 393

CHCESZ
SCHUDNÑå?

POMO˚EMY TOBIE!!!
DOBIERZEMY DIET¢ DLA CIEBIE
KONSULTACJE ˚YWIENIOWE

rejestracja: 0506 09 26 27
Przychodnia, ul. Mickiewicza, Poznaƒ

Zak∏ad Produkcyjny

Ponadto:
- konstrukcje stalowe i inne

- modernizacja i naprawa maszyn

Baranowo, ul. Poznaƒska 22b
(obok BUDMAR-u)

tel. 691 751 018, 061 652 7321

TOMEK

SPAWANIE

OGRODZENIA

Aluminium
Stali Nierdzewnej

Metalowe, Drewniane,
monta˝ automatyki

tel.  61 8147 888
kom.  604 952 736
e-mail: biuro@schodrew.com.pl
www.schodrew.com.pl

SCHODY
BALUSTRADY POR¢CZE



luty 2010 \ sąsiadka~czytaj \      39

 reklama

SCHODY DREWNIANE

DRZWI
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY

INNE

PROJEKT, WYKONAWSTWO, MONTAŻ

USŁUGI STOLARSKIE

PRZEŹMIEROWO, KOŚCIELNA 67, tel. 501 337 552, 61 8142 423

www.warsztatstolarski.pl

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

Gabinet weterynaryjny

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim

ul. Parkowa 2, Baranowo, tel. (61) 896 30 42
www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

WELTENWELTEN

Przeêmierowo, ul. Laskowa 7 • tel./fax  061 814 23 79
tel. kom. 0502 710 740 • www.eurometal.net.pl

bramy samonośne • płoty kute • kraty • balustrady • markizy tarasowe

przesuwnych • skrzydłowych • garażowych

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe

Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa

Protezy na miękkim podłożu: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, 
polepszają przyssanie

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 61 848 88 37

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

(lub inne uwówione godziny)

PRACOWNIA WSPIERANIA BIZNESU
przyczynia si´ do Twojego SUKCESU

(Licencja Ministerstwa Finansów nr 5472/97)

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:
 •  pozyskiwania 

DOTACJI z FUNDUSZY UNIJNYCH
 • sporządzania biznesplanów i studium wykonalności
 • wypełniania formularzy UNIJNYCH
 • wykonywania analiz fi nansowych
 • korespondencji urzędowej
 • doradztwa gospodarczego

                            a także
usług księgowych 50 % taniej 
przez okres trzech miesięcy tj.:
 • księgi rachunkowe (pełna księgowość),
 • księgi podatkowe (KPIR),
 • kadry, płace i ZUS,
 • wyprowadzanie zaległości,
 • rozliczenia roczne,
 • zwroty Vat-u (WZM).

Siedziba: 62-090 Kiekrz, ul. Sarnia 25
Biuro - Poznań: ul. Szczepanowskiego 11 pok. 107 
Kontakt: 664 492 200 lub tel./fax: 61/843 11 51
biuro@pwb-dotacje.pl; www.pwb-dotacje.pl

Na terenie gminy Tarnowo Podgórne doradztwo i odbiór dokumentów gratis!
Zapraszamy do współpracy fi rmy, instytucje i osoby fi zyczne.

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY



Jedyna prawdziwa, Twoja!

Zamelduj się !
40% podatków, które płacisz, wraca do Gminy zameldowania na stałe.

Fortuna na czterech kołach się toczy. Może to Tobie dopisze szczęście ?!
Nie przegap szansy na wygraną !

Nagroda:  Peugeot 107 
Uczestnicy:  zameldowani na stałe, pełnoletni 
mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne (wg sta-
nu ewidencji ludności na  dzień 14.05.2010, bez 
względu na moment, w którym nastąpiło to za-
meldowanie), którzy  wrzucą kupon do urny do 
14.05.2010, do godz. 15:30 
Instrukcja: 
 1.  Przyjdź do Wydziału Spraw Obywatel-

skich w Urzędzie Gminy, ul. Poznańska 
96 w Tarnowie Podgórnym  (jeżeli nie je-
steś zameldowany, zamelduj się).

 2. Kup naklejkę za złotówkę.
 3. Odbierz kupon.
 4.  Podziel kupon na 2 części wzdłuż perfo-

racji. 
 5. Jedną część zachowaj, drugą wypełnij.
 6.  Wrzuć wypełnioną część kuponu do 

urny. 
 7.  Uzbrojony w cierpliwość, czekaj. Może 

to Tobie dopisze szczęście?! (uczestnik 
małego finału stanie się – niejako auto-
matycznie – uczestnikiem WIELKIEGO 
FINAŁU).

WIELKI FINAŁ

To druga strona Gminy. Więcej informacji i zdjęć, szersze pole widzenia.   
Znasz fakty, których nie znają inni? Byłeś świadkiem zdarzenia? 

Chcesz podzielić się informacją? Zapraszamy do współredagowania. 
Szczegóły na stronie.

Jedyna prawdziwa
Twoja

Jedyna prawdziwa
Twoja

Jedyna prawdziwa
Twoja

Auto może być Twoje. Pomyśl - wystarczy wrzucić kupon.  Pokaż, że jesteś aktywny.  


